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RESUMO

A partiz' de dados geoLõgicos preeæístentes, da andlise das imagens
IM' MSS e RBV/LANDSAT e de mosaíeos SLAR para apLíeacão de øndLíse morfoestza
turaL e tz'atamento estatístico de fratunas, este trabalho mostya a atiua part2
eípacão d"e Linhas d,e fnaqueza antigas do enbasamento, eom direções N458, N45W

e EW na eonfiganação teetônica da Baeía do Arar,ípe, O eontpontamento de taís Li
nhas de fraqueza durante o Mesozõiea cav,acterizou-se por mou,ímentos essencial
mente uev'tícaís, numa. teetõniea gz,at:itacionaL, que ensejaram e, forrnação da Bg
cia do Azwr"ipe diuídida em duas sub-baeías: a Sub-Baeia 1este estm,tturadø em

tez'z'aços escalonados de oeste pa,raa, Leste segundo a diz,eção N4SW e a Sub-Baeia
Leste, que se eonforma numa baeía do típo "ti¡t' eom aLtos e baùroa estt"utu
zwís altermados segundo a díneção N458, em uftr arnpLo baíæo segund,o a d.ireção EW

entne os Líneornentos de Patos e Carirís VeLhos, As Linlns de fz,aqteza N4SE,

que eondicionam aLtos e baíæos estvwturais na Sub-Baeia Leste do Azvnipe, moy

tram eontinuídade atã a Bacia. do Rio do Peiæe, a quøL aponta pqzla rLt7w Ligacão
entne eLas. Sua eætensã.o para noz,Qeste, em direçãa ã, nacia potiguar,, eontoboya
a hipõtese dz eæistâncía de um ramo aboz,tad,o de jurição tnípLiee, eom centy,o en
tre Av,edq Brenca e Ma.cau, que untní,e estas ttâs bacias,



ABSTRACT

Based on eæi.sting geoLogical dnta, the anaLysis of the ITl, ITISS and.
RBV images of LANDSAT and the mosaies of SLAR imageny to the appLíeation of
morphostnuetuz'al anaLysís and. statístíe tz.eatment of the fz,aetunes, thís uonk
shous the actiue participation of the ancient Línes of ueakness of the basement,
uith the díreetíons of N458, N45t^/ and. EW ín the tectoníc eonfíguration of the
Anat'ùpe Basin. During Mesozoíe tíme, the behauiout, of sueh Lines of ueakness
ù)as essentiaLlg characterízed by uertícal mouements ín a gnauitational teetoníes
uh'i'ch caused the fonmation of the Az'az.ípe Basín, diuí.ded into tuo subbasins:
the lúest subbasin, uhích fonms a, sequenee of sttuetuy,aL terr.aees as stairs
fnom west to east aecondíng to the d.irection of N4sl{, and, the East subbasin,
uhíeh foz'ms a basin of r'íft type uith aLtez,natit;e sttwcturaL highs and
Lous according to the direeti.on of N45E:, in a broad Loa accond¿ng to the
diz'eetion EW bet'ueen the Patos and. cariz,ís veLhos Lineaments, The N4sE Lines
of ueakness, uhích controL the stzwctuy.aL h¿ghs and, Lous in the East Subbasin
of Anaripe, shou the continuíty up to the Río do peiæe Basin and. this
contínuita seems to eonnect, these tuo basins, rhese Lines of weakness eætendíng
to the nov'theast up to the potiguaz, Basin emphasize the hypothesis of the
eæístenee of an abov'ted bv'aneh of tz.dpLe junetion uith the centez. betueen Areia
Branca and Macau, Thís abov,ted. branch maa conneet the Anaz.ípe, Río d.o peiæe
and Potiguaz, basins,
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CAPÍTULO 1.

INTRODUçÃO

L.L - oBJETTVOS

uma das caracterÍsticas mais favoráveis das ima
gens fotográficas de cobertura sinótica é a capacidade de visua
lização regional das estruturas geológicas, principarment,e as de
caráter rúptil. O enfoque tectono-estrutural tem sido uma preocu
pação dos pesquisadores desde o advent,o das primeiras imagens or
bítaisr procrrf,ando a princÍpio adaptar mét,odos e técnícas de ex
tração de informações estruturais desenvolvidos para fotografias
aéreas e' pela evolução destes estudos, chegar à sistematização de
procedimentos fotointerpretativos especÍficos para estas imagens,
com o intuito de obter Ínformações est,ruturais a níve1 regional.

o estudos dos eventos tectônicos a nível regional
constitui-se numa importante ferramenta para um melhor entendÍmen
to do quadro evolutivo de uma determinada área, permitindo inter
pretações, entre outras, a respeito do comportamento das princí
pais linhas de fraqueza da crosta ao longo da históría geológica e
sua influência no arcabouço tectôníco desta área.

O objetivo fundamental deste trabalho foi, portan
to, a individualÍzação das principaís línhas de fraqueza presen
tes na área de estudo e a análise de sua participação na evolução
t'ectônica da Bacia do Araripe. De forma complementar foram utili
zadas t.ãcnicas de Análise Morfoestrutural nesta bacia visando, pe
la convergência das informações advindas destes procedimentos ¡ ã.

dar uma contribuícão aos estudos que procuram estabelecer suas pos
a.sivei-s conexões com as bacías interíores ou com os t'rífts', costei

ros do Nordeste Oriental.

A partir da necessidade de se ter
trica com informações geológicas, compativel com
tho, que situe no espaço e no tempo as unidades e

uma base planimé
a área de traba
estrut,uras tec

-L-
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tônicas, construiu-se um mapa geológico, fruto de compiração de ma
pas preexistentes e interpretação de produtos fotográficos de Sen
soriamento Remoto, sem a pretensão de resolver-se os problemas re
lativos a lito e cronoestratígrafia das unidades mapeadas, ques
tões complexas que transcendem à metodologia utílizada neste tra
balho.

A utilização conjunta de díversos produtos fot,ográ
ficos na confecção do mapa geológico prendeu-se à necessidade de
se ter informações de boa qualidade cobrindo toda a área, não se
pretendendo estabelecer comparações e cotejos minuciosos sobre
seus aspectos interpretativos, embora a experiência obt,ida pelo
seu manuseio seja relatada sempre que pertinente.
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ASPECTOS GERATS pA ÁBEA pE ESTUDO

L.2.L - LOCALTZAçÃO

A área de estudo encontra-se derimÍtada pelos para
lelos 6o30t e BoL5' de ratitude sul e meridíanos 3go00r e ¿ro¡oî
de longitude oeste, englobando parte dos estados do Cearárpernam
buco, ParaÍba e píaui (Fígura 1.1).

l '"'.",,.I ''È
F-_rrÍ-li
| 't. 

aR
:'r.' . r" """ "i.e
!r"i¡¡¿..f- <¡iEÍ ,'¡¡

--_.1.'À

:t
.¡.,.; a 9OU¿A-Ì ..

,."""'t:".....i:¡'å.

't
...Cf â¡.f. JuazEtno

,r.*.^rlå,.,
.þ ...,

.r...r....

!..

Fig. L.L - Localização da área de estudo.
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L .2 .2 - ASPECTOS GEOIVIORFOLÓGICOS

Destacam-se na área três regiões com
morfológicos distintos e bem d.efinid.os, que guardam
ção com a compartimentação geológica.

caracteres geo

estreita rela

Chapada do Araripe

Localizada na área central dest,e trabalho a Chapa
da do Araripe apresenta forma geométrica aproxímadamente retangu
lar, com L80 km de comprÍmento na direção EW e cerca de 40 km de
largura na direção NS, com altitudes que variam de 950m no extre
mo leste a 850m no limite oester rrâ forma de uma.superfície tabg
lar est'rutural, limitada em toda sua extensão por escarpas de ori
gem erosiva mais pronuncíadas a nordeste e sul. A oeste a escarpa
que separa esta superficie estrutural do cristalino é menos res
saltada, chegando algumas vezes a ser apenas esboçada. A norte o
contato com o cristalino é feito através de rampas, enquanto pró
ximo a cidade de Araripina (PE) verifica-se um desdobramento em
patamares.

A presença de morros testemunhos só ocorre na por
ção meridional, prõximo à localidade de Timorante (pE) , ond.e são
capeados pelas rochas cretácicas e se mantêm no mesmo níve1 alti
métrico da superfície do Araripe.

rndícios de dissecação chegam a ser assinalados res
tritamente na parte oriental, onde o Ríacho Jardim e seus tributá
rios entalham a superfÍcie com um poder de sulcamento muito fraco,
que se lÍmita a seccionar vastos interftúvíos tabulares. No. restan
te da Chapada ádrenagen superfieial'émuito pouio expressivardevido
a elevada porosidade e permeabilidade das rochas que a capeíamrli
mitando-se a direções preferenciais das correntes, por ocasião
das precipitações torrenciais. o Riacho Jardim e a maioria destas
direções apresent,am orientação NW, que também é a orientação pre
ferencial apresentada pelas escarpas erosivas.
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A Chapada do Araripe representa uma superfÍcie de
aplainamento elaborada a partir da superfície pós-Gond$ranar eue
KING (1956) denominou superfície Sul-Americana.

Reqião da Bacía .dô parnaíba

Ocupa a faixa WNW da área de trabalhor nâ forma de
um planalto com morfologia dissimétrica condicionada por estrutu
ras monoclinaj-s resultantes do mergulho gradativo dos estratos pa
ra o interior da bacia. Deste modo enquanto para leste evidencia
-se um escarpamento abrupto, disposto longítudinalmente, no senti
do oposto o caiment.o topográfico é suave. As altit.udes variam de
500 a 700m.

A N de Pio rx ipI), junto ã sacia de Cococi, a

carpa tem o sentido EW formando um esporão limitado a norte
falha. Este esporão é recoberto por depósitos coluviaís, e a

te que se liga ao planarto encontra-se conservada, mostrando
comouma continuação da superfície pediplanada.

es
por
par

lse

Logo após este esporão o

cristalino deixa de existir sob a forma
se limite, güe antes tínha o sentido NS,

as estruturas de embasamento para NE-SW.

passa a se reduzir a partir de oeste de

cer com o cristalino próximo à cidade de

limite do planalto com o

de escärpas nítidas e es
inflete concordando com

O desnÍvel altimétrico
Pio IX (PI), até coales
Jaicõs (PI ) .

Grande parte dessa unidade apresenta-se conservada
e aparece como superfície pediplanada, mas para o oeste há uma ten
dêncÍa para o aparecimento de feições dÍssecadas em face de uma

maíor frequêncía de cursos de água.

Predominam os relevos de topos tabulares com am

plos interflúvios e aprofundamento de drenagem fraco. Tambêm ocor
rem feições de dissecação no interior dos vales abertos pelos ria
chos de maior porte, como os da salamanca e são Julião e o Rio
das Guaribas.
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A maior parte do planalto representante da Bacia
do Parnaíba na área deste trabalho 6 tomada pelo Grupo Serra Gran
de, mas a partír de uma diminuição gradual de altitude para oes
te, o planalto tende a assumir aspectos diversificados abaixo do
níve1 de 500m, quando passam a aflorar as formações pimenteiras
e Cabeças, dispostas em faixas paralelas de orientação longitudi
nal.

A faixa correspondente à Formação pimenteiras mos
tra-se intensamente dissecada em formas de relevo de topos tabg
rares e drenagem com pequeno poder de incisão, enquanto a faíxa
de Formação cabeças ê limitada por escarpas erosivas, com aspec
to cuestíforme, onde trechos dissecados mostram-se em fase inci
piente e o aprofundamento da drenagem é muito fraco.

A drenagem implantada no planalto é predominante
mente cataclinal, com os rios ltaím, Canindé e Riacho São Julião
penetrando nos sedimentos a partir do cristalj-no abrindo boquei
rões e com seu curso claramente adaptado a descontinuidades geo
tógicas, outros rios como o Guaribas e o Riacho da salamancare!
bora nasçam no planalto, guardam estreita relação com desconti
nuidades do embasamento cristalino subjacente, o que é demonstra
do pela retilinidade dos seus cursos segundo direções fortemen
te presentes no embasamento.

Região do Cristalino

O elemento mais
levo presentes no cristalíno é

ou quase planas, sobre as quais
ras e chapadas, representantes
resíduos de um relevo anterior.

conspícuo dentro das formas de fe
a enorme extensão de áreas planas
se elevam montanhas isoladasrser

de rochas mais resistentes ou de

A área ao norte da Chapada do Araripe caracteriza
-se por uma intensa díssecação do relevo que resulta em formas
predominantemente convexas e aguçadas dispostas segundo uma dire
ção preferencial NE-SW, com predomÍnio de cotas em torno de 350m.
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Estas formas estão entalhadas em rochas cristarinas, predominando
gnaisses e migmatitos e secundariamente xistos, filitos e quartzi
tos, numa ãrea de grandes falhamentos e dobramentos que se reflg
tem no relevo através de extensos arinhamentos de cristas geral
mente paralelas entre si, intercaradas por áreas deprimidas cor-i
nosas.

Entre a chapada do Araripe e a Bacia do parnaiba,
na parte oeste da área de trabalho, a topografia é extensivamente
plana notando-se uma díssecação incipiente em interflúvios tabula
res.

Ao sul da chapada a dissecação das rochas cristali
nas cresce a medida que aumenta a densidade de drenagem para ;sul, sobressaindo pequenos maciços residuaís díssecados em formas
convexizadas.

Na área a leste e nordeste da chapadarcorresponden
te a bacia hidrográfica do Rio píranhas, prevarecem as cotas de
75 a 250m onde os "inselbergs,, são elementos definidores da paisa
gem e a Bacia do Rio do Peixe constituí-se numa depressão que con
trasta com o relevo circunvizinho. Esta região, onde a erosão la
minar desempenha papel fundamental, é a mais profundamente esculpida da área de trabalho' representando a superfície identificada
por KING (1956) como SuperfÍcie Velhas.

A sudeste da chapada as rochas do cristalino, e af
guns pequenos testemunhos sedimentares paleozóicos, comportam- se
como um pediplano mais ou menos contÍnuo, consumado por coarescên
cia de coluviões detríticos acumulados nas vertentes de maciços
residuais, conformando uma superfície com altitudes osciLando em
torno de 550m, identificada como superfície campina Grande por
DRESCH (in ANDRADE e LINS, !9.65). Esta superfície constitui o ng
cleo do Pranalto da Borborema, traço morfológico mais caracterís
tico do interior nordestíno.
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Também a sudeste da área de trabalho destaca-se a
serra da Baixa verde, com altitude de mais de L000m, instalada
num macíço sienitico limitado a leste por escarpa erosÍva e a oes
te por escarpa adaptada a falha. O maciço apresenta topo disseca
do em interf lúvios tabulares, com vales em 'rv' muito encaixados,
com encostas íngremes. A Serra da Baixa Verde é representante das

lformas colínosas pré-cambrj-anas de base, exumadas pera elevação
sucessiva da superfície de recobrimento sedimentar cretácica ex
posta à erosão. Esta superfÍcíe cimeira foi identificada por
KING (L956), que a denominou Superfície pós-Gondwana.
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L.2.3 - cLrMA

de
clima (Figura

- CLIMA B¡h
0 ¿t !O llti
F--

- CLIMA Ar

Fig. L.2 - Tipos de climadaÁreadeTrabalho.

Clima Bsh

Abrange quase 75S da área, o que inclui toda a re
gião sudeste do píaui (pÍo rx, Fronteiras, ,Jaicós, símões, paulig
tana), part,e do Ceará (Campos Sales, Farias Brit,o, AntoninadoNor

Na årea deste
L.zl segundo a

trabalho distinguem-se dois tipos
classificação ae röppslr (1948):

lu(,
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Ð
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2
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te) e o alto sertão de Pernambuco (Araripina, Ouricurirsalgueiro,
Serra Talhada).

Definido como seco e semi-árido, seu regime de chu
vas é de verão-outono (w') na porção do Ceará e de verão (w) no
sudeste do Piauí e alto sertão de pernambuco.

Quanto a pluviosídade, existem valores de médias
anuais para a área do Ceará (SUDENE/ASMIC, L9671 e para o sudeste
do Piauí e alto sertão de Pernambuco (cnuz e FRANÇA, 19701 , que
permitem estaberecer zonas de pluviosidade dentro da área:

zonas com pluviosidade inferior a 800mm - para a região de
Araripina, Campos Sale! e Assaré.
zonas com pluviosídade entre 600 e 800mm - para a regíão de
Várzea Alegre e Saboeiro.
zonas com pluviosidade entre 500 e 650mm - para a região
de PaulÍstana, Araripina e OurÍcuri.
zonas com pluviosidade entre 650 a L200mm - para a região
de ,Jaicós e picos.

C1ima Aw

Restringe-se ã região NE da área deste trabal[o,
abrangendo parte dos estados do Ceará (Crato, Barbalha, Juazeiro
do Norte, Lavras da Mangabeira, Barro), paraÍba (CajazeirasrTriun
fo, Souza, Conceição, Itaporanga) e pequena parte de pernambuco

(São .T<¡sé do Belmonte, Triunfo).

Defínído como quente e úmído, seu regime é de chuvas
de verão (w) concentradas emcinco meses com um único máximo para
a região imediatamente a NE da chapada do Araripe, e de chuvas de
verão-outono (w') para o restante da área.

Dados de pluviosidade (suDENE/AsMIc, L9671 para a

região vizinha ã Chapada do Araripe apresentam valores de média
anual superiores a 800mm.
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ara o restante da área os dados pluviomêtricos
(ALBUQUERQUE, L970) indicam grande variação geogräfíca relaciona
da com variação de altitude, com um máximo de L200mm na Serra da
Baixa Verde (TrÍunfo-PE), ficando próximo a 800mm nas regiões mais
baixas.

L.2. 4 COBERTURA VEGETAL

A maior part.e da área deste trabalho, por sofrer a
ação do crima tÍpo Bsh, é ocupada pela caatinga, representada por
árvores e arbustos baixos de garhos retorcídos, cujas pequenas
folhas são decíduas ou protegidas por uma cutícula contra a trans
piração intensa. .

Os principaís tipos vegetaís que nela ocorrem dis
tribuem-se de acordo com a altitude. Nas altitudes superiores a
400m prevalece a "caatinga úmida" com plantas como o agave, pal
IItëtr aveloz e o cajueiro entre outras. Nas menores altitudes a pre
sença marcante é do umbuzeiro, baraúna, pau ferro, bromeliáceas,
cactáceas, etc.

Em parte da região abrangida pelo Estado do ei¡ui
(área da Bacia do Parnaíba) a vegetação predominante é do tipo Cer
rado, com palmeirais, principalmente babaçu e carnaúba, dominando
os vales dos príncipais rios.

A vegetação dominante na Chapada do Araripe é o Cer
rado, porém na parte oeste prevalece a Caatinga. Nas encostas vol
tadas para o Cariri a vegetação de matas predomina.

Espalhadas principalmente na área de clima Aw encon
tram-se r'ílhas'r florestais associadas ãs serras que apresentammaio
res índices de pluviosidade.
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L.2.5 - HIDROGRATIê

A área deste trabalho
pertencentes às bacías hídrográficas
be, São Francisco, piranhas e pajeú

é cortada por rios e

dos rios: parnaíba,
(Figura 1.3).

ríachos
.faguari

O 2J SO 7J rr¡r

-==q
1 - Bacla do Rlo Parnalba
2 - Bacia do Rfo Jaguarlbe
3 - Bacia do Rlo São Francisco
4 - Bacia do Rlo Píranhas
5 - Bacia do Rio Pajeú

Fig. 1.3 - Rede Hidrogrática da Á,rea de Trabarho.

A Bacia do parnaíba é representada pelos rÍos canig
dé e rtaim e pelo Riacho sãoJulião, temporários, que têm suas
nascentes em rochas cristaLinas e seguem díreção sE-Nw e EW f4ig
cho são uulião) adentrando ã bacia sedímentar abrindo boqueirões
e mantendo a mesma direçãor Çluê obedece ao controle de dÍreções
de frat,uramento. ;
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Na região da Chapada do Araripe divisor de åguas

ent,re as bacias do Rio 'JaguarÍbe (ao norte) e RÍo São Francísco
(ao sul) os cursos dtágua que correm para N tem aspecto torren
cial e são permanentes em suas nascentes, em razão da alimentação
contínua que recebem das fontes do Araripe originadas pelo suave
mergulho para NE dos estratos sedimentares, responsáveis pelos
"brejos'de pé de serra" que ocorrem no Cariri Cearense.

O Rio Jaguaribe, desde a sua nascente até próximo ã

Serra dos Bast,iões, segue a direção NW-SE, para então mudar sua

direção para SW-NE, no que 6 acompanhado pelos seus tríbutários,
obedecendo a orientação das rochas cristalofilianas. Na zona dos

xístos estes rios apresentam drenagem dendritica típicar âo con

trário da zona de gnaisses e mlgmatitos, onde sofrem controle es

trutural comandado pelas falhas, fraturas ou direções preferen
ciais das rochas, como é o caso do Rio Bastiões.

A Bacia do RÍo São Francisco é represent,ada pelo Rio

Brígida e seus afluentes Gravatá e São Pedro. O Río Brígida nasce

ao norte de Exu e deságua no São Francisco seguindo direção NS,

enquanto seus afluentes nascem na Chapada do Araripe seguindo d!
reção NW-SE, gue corresponde à principal direção de fraturamento
nessa área. O regime destes rios,é torrencial e são todos períó$i
cos. i

A respeito desse controle estrutural exercido sobre

a drenagem nessa área da Bacía do Rio São Francísco, CALDASSO

(L967b) observa que sobre as rochas do embasamento cristalino se

verifica um sistema ortogonal de frattrras e juntas' com uma séríe
segundo a xistosidade (NE) e outra mais ou menos perpendicular
àquela. As juntas perpendiculares à xistosidade são mais abertas,
comandando o curso dos ríos e riachos maiores, enquanto que as ra
mificações da drenagem estabeleceram-se segundo a xistosidade e

fraturas menores.

O Río Piranhas nasce na região de Bonito de Santa

Fé (PB) a uma altitude de 700m, seguindo para N até o Açude Enge
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nheíro Ávidos, onde entalha um boqueírão na Serra de Santa Catari
nërr sofrendo um desnivel de 400m e tomando a direção geral SW-NE.

Seu importante afluente, o Rio Piancó, repete este comportamento,
entalhando um boqueirão onde se instala o Açude Mãe D'água. Outro
importante afluente, o Rio do Peixe, nasce na Bacia do Rio do Pei
xe e sobre ela corre até encontrar o Rio Piranhas.

O Rio Pajeú tem suas cabeceiras nos limites seten
trÍonai-s do Estado de Pernambuco atravessando todo o Estado em di
reção ao Rio São Francisco segundo a direção NE-SW até a cidade
de Pajeú, quando inflete para NS, sempre conÈrolado por estrutu
ras do embasamento.



CAPÍTULO 2

MATERIAIS E I.IÉTODOS

2.1 - MATERIAIS

Os materlais utllizados neste trabalho
imagens fotográficas LANDSAT e SLAR, mapas geológlcos
sas escalas e cartas topográfLcas.

compreendem

em dlver

2,1,1 - TMAGENS FOTOGRÁFICAS LANDSAT

As Ímagens fotográficas LANSAT utirlzadas nesse tra
balho compreendem imagens RBV". tutss e Tirl.

r Inagens RBV/LAÌ{DSAT-3 na escaLa de l:250.000.

As imagens RBV utilizadas estão represent,adas naFl
gura 2.1 e reLacionadas na Tabela 2.1.

t22
I
l

136

I

I
I
I

t-
I

I
1-
I

lõ0
I

rPr6'
I

I
I
I

-----/-
I
I ; -,, 

-; -;; - - --r8
-F-t

Fig. 2.1 - Irlapa fndice das Imagens RBV/LANDSAT-3.
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TABELA 2.1

TDENTIFICAçÃO DAS IMAGENS RBV UTILIZADAS

ónsrre poNTo nr,nveçÃo soLAR suBcENA DATA

L22 L7 430
430
430
4ro
410
4 l-o
4ro
45()

13.09.90
13.08.90
13.08.80
02.06.90
02.06.80
02.06.80
02.06.90
19.09.79

B
c
D
D

L36 T7 430
430
430
43()
460
460
460
46()

A
B
c
D
A
B

14.09.90
14.08.80
14.08.80
L4.08.80
01.09.90
01.09.80
01.09.80
01.09.80

Ls0 t7 410
4Lo
430
430

B
D

04.06.80
04.06.80
l_5.08.90
15.08.80

B
D

L22 t_8 41o
¿lo
43o
43o

A 02.06.80
02.06.80
L3.08.80
13.08.80

B
A
B

136 18 46o
46o
430
430

A
B
A

01.09.90
01.09. g0
L4.08.80
L4.08.80B

1_50 18 41o
43o

B 04.06.80
1s.08.80B
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o rmagens MSS/T,ANDSAT 1 e 3 na escala de Lz25o.o00

As imagens utilizadas estão representadas na Figura
2.2 e relacionadas na Tabela 2.2.

Ir0
I

t!G
I
I

t22
I
Ii/

I
,l

l.

----t?

Fí9. 2.2 - Mapa lndice das í."g.rr" MSS/LANDSAT - lr3.

TABELA 2.2

IDENTITICAçAO DAS IMAGENS MSS / LANDSAT UTILÍZADAS

t.

!. ti'

at

I
s8.

I

li
tl

J

¡t
..,..Íj / 't,.31. (

I
I
I
I

a Plc0l

I ,l
..1...!.1!!1,". 

.-
/ s..,s:.,

-_iL 

tCitAIlUC(

a
Porll¡1. sct93rt.I

, sa]?o--
I Tothodo

t

I

ônsrre PONTO ELEVAçÃO SOLAR

460
540
350
340
440
460

L22

136

150

L7
18
L7
L8
L7
18

CANAIS

5r7
5r7
5r7
5r7
5r7
5r7

DATA

22.08.80
22.Ll.78
06.0 6.7 6
06.06.76
08.08.78
30.08.79

LANDSAT

3
3
t
I
3
3



As imagens utilizadas na confecção
"falsa-cortt estão representadas na Figura 2.3 e
la 2.3.
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Composiçöes nFalsa-Corn dos canais
L, 2 e 3 na escala de l¡L.000.000.

4, 5 e 7 t'lss/I"Ar.¡DSAT-

de composíções
listadas na Tabe

Fig' 2.3 - Mapa de cobertura de órbitas para imagens MSS/LAND5ATL, 2 e 3.

TABELA 2.3

IDENTTFICAçÃO DAS TMAGENS MSS UTILTZADAS NA

CoNFECçÃO DAS COMPOSTçÕES "TALSA-COR"

ónslra

359

L22

136

L50

PONTO

L7
L8
t6
L7
18
t6
L7
18
16
L7
L8

ELEVAÇÃO SOLAR CANAIS

4 ,5,7
4,5 ,7
4 r5,7
4r5,7
4,517
4,517
4r5,7
4r5,7
4,5,7
4 r5 r'l
4t5r7

DATA LANDSAT

330
4go
460
460
540
340
370
340
460
440
460

L0 .07 .7 6
].0.12.76
22.09 .90
22.09.90
22.LL.78
06.06.76
17.09.76
06.06.76
30.0I .79
08.08.78
30.08.79

1
2
2
2
3
t
L

1

2
3
2
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o Imagens TI.I/LA}¡DSAT-5 na escala de L¿250.000.

As imagens utilizadas estão representadas na Figu
ra 2.4 e relacionadas na Tabe1a 2.4.

et8 2tl 2r6

I
I

I

I
I

-60

I
I

--+
I
I

Fig. 2.4 - Mapa fndice das Imagens TM/LANDSAT-S.

TABELA 2.4

IDENTTFICAçÃO DAS I¡4AGENS TM UTILIZADAS

I
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I
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I

t!
¡l
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I o t¡ !o t!r. T--- 

- -- 66

ónsrre

2L6

2L7

2L8

PONTO

65
65
66
65
66
65
66

nr,gveçÃo SOLAR CANATS

4r7
4 r'l
4r7
4r7
417
4r7
4r7

DATA

46o
4Bo
47o
560
s7o
5oo
s6o

26.05.85
14.09.95
14.09.g5
22.tl.94
05.10.84
25.08.84
26.09.94
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2.L.2 - MOSATCOS SEIVTICONTROLADOS DE SLAR

os mosaicos semicontrolados de SLAR util,izados nes
te trabalho foram copiados em papel fotográfico no laboratório do
INPE em Cachoeira Pau1ista, a partir de negatívos oferecídos por
empréstimo pelo Projeto Radambrasil.

Estes mosaicos estão represent,ados na F igura 2.5 .

4F30' 4to 40o 3go 3go

6030'

o2tto¡t

-f===q

Fig. 2.5 - ttapa fndice dos Mosaicos SLAR.
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2.1.3 - MAPAS GEOLÕGTCOS

1ógico
ra 2.6

Os trabalhos utlllz¿idos para a
(Anexo 1) t,êm sua área de abrangêncla
e estão relacionados em seguida.

confecção do Mapa Geo

representada na FIgu

{to!O'

0 tt to ttrl_Ææ

Fig. 2.6 - Mapa fndice dos Trabalhos Consultados.

1. Geologia da Reglão Sudeste do Est,ado do plauf , projeto
sudeste do plauÍ rr - CALDASSo et al., 1gg1 1t250.000.

2. Geologia da Folha de Jutaf - pernambuco - sreuErRÀ FrLHo,
1967 1 2250.000.

3. Mapa Geológico da Região petroll-na-Juazeiro (Nordest,e do
BraslL)-KREISING e LENZ, 1972 12250.000,

4. Geologla da Quadrfcura ouricuri - Região do Araripe - per
nambuco - VEIGA, 1968 1:50.000. '

5. Geologia da QuadrÍcula E-093 - Folha Crat,o - CALDASSO,

1967a, 1:50.000.
6. Projeto cachoelrLnha - srLVA FrLHo et al., 1985 - 1:100.000.
7. Geologia da Quadrícula E-094 - Folha crato - cALDASso,

1967b - 1:50.000.
8. Projeto Rio Jaguaribe - cAMPos et a1-., 1979 1t2s0.000.
9. rnventárlo Hidrogeológico Básico do Nordeste - Forha ng

20 - Aracaju - NE - J.M. LEAIr , 1970 1:500.000.

!9o
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10. InventárÍo Hidrogeológico Báslco do Nordeste - Folha n9
15 - .Iaquaribe SE - ALBUQUEROUE , 1g7O _ 1¡500.000.

11. Inventário Hidrogeológico BásÍco do Nordeste - Folha n9
19 - Aracaju - NO - A.S. LEAL, 1g7O _ 1:500.000.

12. Inventário Hidrogeológico Básico do Nordeste - Folha ng
14 - Jaguaribe so - cRUz e FRANÇA , 1g7o 1:500..000.

13. Mapa Geológico Preliminar do pré-Cambriano do pÍauÍ
CREPANI et al., 1977 1:500.000.

14. Mapa Geológico do Est,ado da paraíba - DANTAS et ê1. ,
1982, 1 :500.000.

15. Geologia da parte oriental da chapada do Araripe - cE

- BARBOSA et a1. , lgZO 1 : 1 00. OO0 . '-

16. Estratigrafia e Estrutura da Bacias do Ararj-pe, ïguatu e
Rio do peixe - GHTGNONE et aI., 1996 _ 1:1OO.O0O.

:

Arém desses foram consultados os segulntes outros
trabalhos não representados na figura'por problema de escala:

carta Geológica do Brasir ao.tlilionésimo - Folha Aracaju -
sc.24 - BRUNÏ et al., 1976 e Folha Jaguaribe - s8.24 - DAIVTAS,

197 4.

- Geologia do Brasil SCHOBBENHAUS et â1., 1gg4 1:2.500.000.
- Projeto RADAMBRÄSÏL - Folhas s8.24/2s, Jaguaríbe/l¡ata1

coMEs et al., 1981 e Folhas sc.24/25, Aracaju/Recj-fe - GAVA

et al., 1983 1:1.000.000.
- Mapa Geológico do Nordeste Oriental Brasileiro BRITO NE\/ES,

1983 1:1.000.000.
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2.L.4 - CARTAS TopoqnÁrrces NA ESCALA DE L:100.000.

As cartas topográficas utirízadas neste trabalho
estão representadas na Figura 2.7 e relacionadas a seguir.
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1. Folha Fronteiras S8.24-Y-C-III SGE

2. Fo1ha SÍmões S8.2S-Y-C-VI ScE

3. Folha Campos Sales S8.24-y-D-I SGE

4. Folha.Ouricuri S8.24-Y-D-IV - SGE

5. Folha Sant,ana do Cariri S8.24-U-I-SGE
6. Folha Bodocó S8.24-U-III-SGE
7. Folha Crato S8.24-U-II-SGE
8. Folha Jardim - S8.24-Y-D-VI-SGE
9. Folha Milagres SB.Z4-Z-C-I-SUDENE
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2.L.5 - cARAcrERfsrrcAs GERATs DAS rI'rAcENS rorocRÁFrcAs urrr,rZADAS

As imagens fotográficas utilizadas nesse trabalho
representam a distribuição cle qnergia eletromagnética refletida pelas fei
ções da superfície terrestre. As características desses produtos
fotográficos estão diretamente relacionadas com a faixa do espectro
eletromagnético que eles regi-stram, bem como com o tipo de equípa
mento utilizado para obter esse registro, portanto um importante
fator a ser considerado na análise e ínterpretação dos produtos de
Sensoriamento Remoto, é o comportamento das feições da superfície
terrestre em termos de reflexão de energia eletromagnéticar €rTr di
ferentes faixas do espectro eletromagnético.

Para a parte refletida do espectro eletromagnético
esse comportamento é definido pela relação entre a quantidade de
energia refletida Por um alvo e a quaptidade total de energia inci
dente sobre e1e. Essa relação é chamada Reflectância Espectral.

Embora a Reflectâncía Espectral não seja absoluta e
única para cada aIvo, ela permite que se ídentifique diferentes fei
ções através de sua tonalidade de cinza nas imagens em preto e bran
cor ou matÍzes de cor em imagens e composições coloridas.

A Figura 2.8 ilustra o comportamento dos principais
alvos da natureza (vegetação, sor.o e água) na parte refletida do
espectro eletromagnético, e situa os diferentes canais das imagens
fotográficas LANDSAT utilizadas neste trabalho.
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As imagens fotográficas, independentemente do com

primento de onda da radiação que impressionou o filme fotográfico,
apresentam algumas propriedades fundamentaís para o fotointérpre
te. Estas propriedades são: Brilho, Tonalidade, Contraste e Reso

lução.

O Brilho, nas imagens preto e brancor s€ refere às

variações na intensidade da radiação eletromagnética que atinge o

filme fotográfico. Nas Ímagens fotográficas o brilho dos objetos
é proporcional à íntensidade de luz refletida por e1es. O brilho
é uma sensação subjetiva produzída no olho humano pela Luz leflg
tida, e raramente 6 medida em termos quantitativos, sendo geqal
mente relacionado a uma escala de cinza. O termo Tonalidade é usa
do para cada gradação distinguível, do preto ao branco, dentro
desta escala de cinza. Podemos dizer que a tonalidade de um alvo
é determinada pela sua capacidade de refletir a Luz incídente.

O Contraste pode ser defínido como a razã.o entre a

intensidade do brilho nas partes maiå claras e nas partes mais es

curas de uma imagem fotográfica. Pode ser também entendido como a

razão entre o brilho de um alvo e o bríIho de região adjacente a

ele. O contraste 6 um fator vital na capacidade de dístinguir e

detetar alvos, Imagens fotográficas de baixo contraste dificultam
a interpretação por apresentarem tonalidades uniformes.

Resolução é a capacidade de distinguir doís alvos
pouco distantes um do outro numa imagem fotográfica. Mais especí
ficamente, resolução é a distância mínima entre dois alvosr nâ

qual eles aparecem distintos e separados numa imagem fotográfíca.
Se os alvos estiverem distanciados menos que o limite de resolução,
aparecerão como um único alvo na imagem fotográfica.

Outra proprÍedade das imagens fotográficas ê a som

bra. A sombra se manifesta na forma de áreas de tonalidade muito
escura ou preto, ocasionadas pela falta de resposta refletida de

áreas do terreno ocultas por alvos de maíor porte. Nos produtos
fotográficos de sensores que se utilízam da radiação solar refle
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tida a sombra depende do ânguIo de elevação so1ar.
tográficas que não permitem a prática habitual da
sombra é que proporcíona a sensação de relevo.

Nas imagens fo
estereoscopia, a

o rmagens MSS (r4urtispectrar scanner subsystem)

As imagens fotográficas MSS são geradas a partir
de dados coletados por um scanner multiespectral. A visão sinóti
ca oferecida pelas imagensr eüê cobrem uma área de 1g5 por Lgs km
em cada cena, permj-te que se acompanhe as grandes estruturas em
todar oü grande parte, de sua extensão.

O formato multiespectral (vários canais) que elas
apresentam, permite que se tenha ínformação de diversas faixas do
espectro eretromagnético, possibiritando a escolha da imagem que
apresenta a melhor resposta par¿i as feições que se pretende iden
tificar, manifestada por tonalidades de cinzar oü matizes de co
res nas composições coloridas.

As imagens MSS são disponíveis em 4 faixas do espec
tro eletromagnético refletido, duas no visivel e duas no infraver
melhor Çllê se configuram em 4 canais:

canal 4

canal 5

canal 6

canal 7

0.5 a

0.6 a

0.7 a

0.8 a

0.6 pm

0.7 pm

0.8 pm

1.L pm

verde I
t

vermelho I
infravermelho
infravermelho

visível

refletido
refletido

Neste trabalho foram utilizados os canais 5 e 7 das
imagens MSS em preto e branco por apresentarem entre si os maio
res contrastes para os principais alvos da superficíe terrestre.
Como pode ser observado na rigura 2.8 o canal 5 apresenta maior re
flectância para o solo e menor para a vegetação e o canal 7 apresen
ta essa situação invertÍda.
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A repetitividade na coleta de dados dos satélítes
da sórie LANDSAT 6 outra caracterÍstica interessante, já que ofe
rece a oportunidade de escolha da melhor ocasíão para observação
das feições que interessam ao Íntérprete, levando em consideração
a época do ano (elevação solar, estação climática) e cobertura
de nuvens

A grande desvantagem das imagens MSS é a sua bai
xa resolução espacial. sua resolução espacíár teórica é de 79m,
mas na prática fica entre valores de 2OO a 250m, embora em situa
ções especiais, onde o contraste é muito alto, pequenas feições
da ordem de uma dezena de metros, possam ser
(SABINS Jr. , 1978) .

identíficadas

A impossibilidade de visão estereoscópica de for
ma sistemática para Ímagens MSs, já qne apenas em "sidelap" de
órbitas adjacentes existe essa possibilídade, e mesmo assim de
forma precária, pois esse "sidelap" é. irregular (varia de 14S no
Equador a 858 nos polos) e a altitude do sat6lite (900 km) não
permite um exagero vertical satisfatório, é compensada pela ilu
minação oblíqua no momento de passagem do satélite, entre 09:30
e 10:00 horas (hora solar locar), proporcionando a formação de
sombras que dão a noção de relevo, importantíssima na interpreta
ção. VENEZIANI e ANJOS (L982) adaptaram as técnicas de ínterpre
tação fotogeológica para as imagens MSS levando em consideração
as sombras.

. ïmagens RBV (Return Beam Vidicon)

As ímagens RBV/LANDSAT-3 são geradas a partÍr de
dados coletados por duas câmaras 4e televisão. Cada uma dessas
câmaras cobre uma área de 98 por 98 km no terreno, de modo que 4

subcenas RBV cobrem a mesma cena de uma imagem MSS.

As ímagens RBV/LANDSAT-3 são pancromáticasrcobrin
do uma faixa do espectro que vai de 01505 a 0,7s0 um, portanto
apenas na região visiver do espectro eletromagnético.
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A vantagem das imagens RBV/LANDSAT-3 está na sua
resolução espacialr eüe é de 40m, portanto melhor que as imagens
MSS. Estas imagens possuem as mesmas características de repetiti'
vidade das imagens MSS (18 dias) com a desvantagem de cobrirem um
perÍodo de tempo pequeno, já que apenas o satélite LANDSAT-3 trans
portou esse equipamento (de março de L97g a setembro de j.993).

As imagens RBV/LANDSAT-3 podem ser interpretadas co
mo fotografias aéreas pancromáticas, do ponto de vista de sua re
solução espectral, com a vantagem de cobrir extensas áreas propor
cionando excelente visão sinótica.

Das mesma forma que ocorre com as ímagens MSS as
imagens RBV/LANDSAT-3 apresentam problemas para a obtenção de v!
são estereoscópíca compensados pela iluminação solar oblíqua güêr
da mesma forma que nas imagens MSS, proporciona a formação de som
bras que dão noção de relevo. '

. Imagens TI{ (Thematic }tapper)'

As imagens TM são obtídas a partir de dados coleta
dos por um scanner multiespectral de segunda geração, desenvolvi
do a partir do l{SS e portanto com modificações que vieram a melho
rar o sistema. Entre essas modificações se mostram interessantes
para a interpretação, o menor perÍod.o de repetitividader Çüê pas
sou para L6 dias, a maior resolução espectral, güê passou para 7

canais, sendo 6 na parte refletida do espectro eletromagnético (3

na região do visÍvel e 3 no infravermelho refletido), além do ca
nal termal (infravermelho termal) .

A mais importante das modificações, do ponto de
vista da análise visual das imagens, é o aumento da resorução es
pacial, güê passou dos 79m do MSS para 30m nos 6 canais da parte
refletida do espectro, e 120m no canal termal.

Quanto ãs demais caracterÍsticas das imagensr no
que d'iz respeito à interpretação visual, tal como os problemas de
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estereoscopia compensados pela noção de

sombras, permanecem inaLteradag.

A distribuição de canais
pectro eletromagnético, é a seguinte:

relevo proporcionada pelas

do TM, com relação ao es

Canal 1

Canal 2

Canal 3

Canal 4

Canal 5

Canal 6

Canal 7

0.45 a 0.52 Um

0 ,52 a 0.60 Um

0.63 a 0.69 Um

0.76 a 0.90 um

1.55 a L.75 um

10.4 a L2.5 um

2.08 a 2.35 um

vísíve1
visÍve1
visÍvel
infravermelho
infravermelho
infravermelho
ínfravermelho

refletido
refletido
termal
refletído

Neste trabalho foram utilízados os canais 4 e 7 por
apresentarem entre si os maiores conttrastes para vegetação e solo
(Figura 2.8) que são os alvos mais ímportantes em regiões de cober
tura vegetal pouco expressiva. O canal 7 é particularmente interes
sante por apresentar o maior contraste entre a resposta refletida
pela vegetação e o solo (ou rochas) entre todos os produtos LANDSAT.

o ltlosaicos semicontrolados de sr,AR (side Looking Airbone
Radar)

As imagens SLAR são geradas a partir de dados cole
tados por radares colocados em aviões, como no caso do projeto
Radambrasil.

As vantagens das imagens de radar estão príncipal
mente na grande área coberta por cada imagemr oâ boa precisão geo
métrica que apresentam, na qualídade d.a imagem que não é afetada
pela cobertura de nuvens, já que na faixa do espectro eletromagné
tico em que atuam os radares (região das microondas) a atmosfera
não oferece nenhum obstáculo ao imageamento, e no realce das fei
ções estruturais pela iluminação oblíqua (,'side looking") quando
o sombreamento dá excelente noção de relevo.
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Entre as desvantagens podem ser citadas a resolução
espacial que é de LSm (teórica) ou 25m (na prática), que pode ser
considerada pequena quando comparada ã fotografias aéreas, mas é
melhor que a resolução das imagens MSS e RBV, as emendas dos mosai
cos e a maior dificuldade em se observar as feições de orientação
EW, devido a visada 1ateral segundo linhas NS.

A principal desvantagem das imagens de radar é a fal
ta de contraste que não permite a utilização dos critérios de foto
interpretação baseados na tonalidade de cinza, uma vez que não se
pode falar em reflectância espectral dos alvos para estas imagens,
pois o que determina sua tonalidade é a rugosidade dos alvos (LïNTZ
Jr. e SIMONETTI, L9761.
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2.2 - MÉTODOS

cada um dos produtos deste trabalho (mapas, curvas
de isofrequência) ,ã resultado da utilização de um ou mais mate
riais expricitados no ítem 2.L, através de metodorogia especÍfi
ca para cada um destes produtos. Essa metodologia será discutida
para cada um deles.

2.2.1. - MAPA GEOLÓGTCO

o mapa geológico que acompanha este trabarho 
_. 

(Ane
xo L) foi compost,o com o objetivo de compatibÍlizar numa mesma.es
cala os dados disponíveís de díversos trabalhos anteriores para
seu posterior cotejo com as Ínformações fornecidas pelos mapas e
curvas de ísofrequência de feições líneares e pela análise morfo
estrutural.

Neste contexto, o Mapa Geológíco é resultado de com
pitação/interpretação, onde os dados'compilados referem-se a me
peamentos preexistentes em diversas escalas lançados sobre as ima
gens fotográficas com o auxí1io do transferidor ótíco pRocoM-2,
com o propósito de integrá-l0s sobre uma base comum.

Este equipamento permitiu amplíar, com grande pre
cisão, transparências positívas (srÍdes 35mm) dos mapas preexis
tentes, e lançar estes dados diretamente sobre as imagens, onde
eles puderam ser plotados levando-se em consideração as informa
ções fornecidas pelas imagens no que se refere, por exemplo, às
formas dos litossomas' seus contatos e a posicão das estruturas.

os dados dos mapas geológicos integrados sobre as
imagens fotográficas foram lançados sobre uma base geográfica pre
parada a partír dos mosaicos semicontrolados de SLARr gu€ apresen
tam boa precisão geométrica e formato maís prático (folhas
L2250.000) .
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Na interpretação das imagens fotográficas para a
compilação do Mapa Geológico, fez-se uso dos prÍncÍpios gerais
de fotointerpretação baseados na comparação. a partir do conheci
mento prévio de imagens de áreas e feições similares, que se cons
titue num método de chaves interpretativas presente, por exemplo,
nos trabalhos de LUEDER (L959) , I'ITLLER (1961) , Rrccr e pETRr (1965)
e ALLUM (L969).

Lançou-se mão, também, dos critérÍos fotointerprg
tativos desenvolvídos a partir dos trabalhos de cuy (j.966),
RIVEREAUX (1970), SoARES E FIoRI (1976) e adaptados para prodg
tos fot'ográficos de baixa resolução espacial por VENEZIANI e AN
.toS (1982). Esses critõrios fundamentam-se em uma sequência de
etapas sistemáticas, em que são analisadas as propríedades da
imagem fotográfica, com o oUjetivo de definír zonas homólogasrås
quais são associados significados geológicos.

Por zonas homólogas entendem-se áreas da ímagem fo
tográfica const,ituÍdas por erementos texturais que possuem ptg
priedades qualit.ativas idênticas e a mesma estrutura. O termo
elemento textural se refere ã menor superfície contínua e homogê
nea, dist,inguÍvel na imagem fotográfica, passíve1 de repetição.
os elementos texturais podem ser de relevo e drenagem. A textura
de uma imagem fotográfíca é o padrão de arranjo dos elementos tex
turais. O conceito de estrutura se refere ao padrão de organiza
ção dos elementos texturais, que pode ser ordenado (retilÍneo,
curvilíneo, etc.) ou aleatório (sem forma geométrica definida).

As composições "falsa-cor[ dos canais.4, 5 e 7 do
MSS/LANDSATT Dâ escala de L:L.00O.000 foram utilizadas na monta
gem de um mosaico com o objetivo de proporcionar uma visão sinó
tica de grande parte da região Nordeste do Brasíl, onde está in
serida a área de estudo, para o acompanhamento das estruturas e
das unidades Litoestruturais para além da área de trabalho.O mo

tivo da escolha das composições coloridas para a confecção do
mosaico, é que o olho humano consegue discrimínar muito mais gra
dações de cor do que tonalídades de cinza.
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2.2.2 - MAPA DE ANOMALTAS MORFOESTRUTURAIS

O estudo de áreas virtualmente destituídas de aflo
ramentos nas quais se procura descobrir alguma ínformação estrutu
ral ou tectôníca através da interpretação de feições geomõrficas
e suas relações é chamada por MILLER (196L) de Geomorfologia Inde
pendente. Este autor enumera como feições geomórficas:

L. Padrões e anomalias de drenagem.
2. Contrastes de tonalídade em imagens fotográficas

dos pela topografia, so1os, vegetação e variações
teúdo de água presente no solo.

3. Feições topográficas que podem ser explicadas por
ções estruturais e estratigráficas.

causa
no con...

condi

6 obter in
que se esps

morfologia da

as condi

RIVEREAUX (L972) se refere à Geomorfologia Estrutu
ral como uma têcníca destinada a dar informações geológicas em re
giões onde a geologia clássica não pode ser utilizada. Nesta téc
nica t,rabalha-se sobre imagens fotográficas ou cartas topográfi
cas altimétricas, com a finalídade de se obter um mapa estrutural
através do estudo da morfologia das camadas, manifestada pelas que
bras de relevo em imagens fotográfícas ou pela análise das curvas
de nÍvel em mapas altimétrícos. o mapa obtido por estes meios é

chamado pelo autor de Carta Morfoestrutural.

O termo Morfoestrutura, segundo SOARES et al (L9821,7,

define uma estrutura presumida, identificada a partir da análise
e ínterpretação de informações, basicamente de relevo e drenagem,
sendo caracterizada por zonas anômalas dentro de um padrão geral
de distribuição dos elementos de relevo e drenagem.

O objetivo da Análíse Morfoestrutural
formações a respeito de estruturas profundas, uma vez
Íërr para o sucesso da aplicação desta técnica, gü€ a

superfície de uma bacia reflitarembora atenuadamente,
ções estruturais do embasamento.
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As formas anômalas mais importantes, pela sua boa
expressão em imagens fotográficas e/ou cartas topográficas, além
do seu relacionamento com estruturas geológicas em bacias sedimen
tares de um modo geral, são mencionadas em inúmeros trabalhosrcg
mo soAREs e FroRr lL976l , Lru e MENEZEs (Lggzl , MATTos et aI. (19g2)
SOARES et al. (L982) e MIRANDA (1993). Estas formas são:

- Forma anelar: caracteriza-se pela disposíção curvilínea
e aproximadamente concêntrica de um ou mais cursos de água asso
ciados. E1a é a primeira indicação que se busca nas imagens foto
gráficas e/ou cartas topográfÍcas para se identificar uma mor-foes
trutura. segundo os critérios de anáIise, e1a é interpretada como
um traço de acamamento, cuja forma arqueada reflete a flexão das
camadas, podendo representar tanto um alto como um baíxo estrutu
ral.

Forma radial: é representada por rios divergentes para no
minimo três quadrantes, a partir de uma área central, com hierar
quia fluviar de primeira e segunda ordem. As formas radiais pe
dem ser reflexo de controle estrutural, uma expressão puramente
topográfica ou ainda uma situação de controle estrutural com re
flexos na topografia. No caso de controle estrutural podem signi
ficar mergulho de camadas ou fraturamento radial, ambos desenvol
vidos em estruturas dômicas e raramente em depressões estruturais.

Forrna assirnétrica: fornece indicações de mergulho conver
gente ou divergente de acamamento (caracterizado pela forma ane
lar) e define a morfoestrutura como um baixo ou alto estrutural.
Os cursos de água que se desenvolvem sobre camadas inclinadas ten
dem a se ajustar ao acamamento. No caso de estratos fraca a mode
radamente Ínclinados, os elementos de drenagem vão apresentar tg
manho e/ou arranjo sistematicamente diferentes de cada lado de um
elemento de ordem (hierarquia) imediatamente superior, sendo que
os elementos mais longos, de baixa angularj_dade, geralmente cor
rem com o mesmo sentido das camadas (rios consequentes e reseguen
tes), enquanto que os rios mais curtos, com ângulos abertos (for
ma denominada como rrde candelabrott) correm em sentido perpendicu
1ar ao acamamento (rios obsequentes).
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Formas lineares de drenagem: são padrões anômalos da rede
hidrográfica caracterizados principalmente pela retilinidade dos
cursos de águar Ç[üe pode estar relacionada a descontinuidades es
truturais de mergulho elevado, sendo nesse caso i-nterpretada como
fraturasr Do sentido amplo (falhas, juntas).

A interpretação das formas anômalas da rede de dre
nagem e dos arranjos formados por diferentes combinações entre
eras, permite que se infira o seu significado geológico, uma vez
que a intensidade de estruturação dessas formas representa o grau
decontro1eestrutura1aqueestãosubmetidas.

As anomalias morfoestruturais são constituidas pg
1o arranjo simultâneo de formas anelares, radiais e assimétricas
de drenag€IÍlr como produto de condícionament.o da rede hídrográfica
por estruturas de subsuperfÍcie de bacías sedimentares. Tais es
truturas caracterizam-se por flexuras anelares ou elípticas nas
camadas, associadas a mergulhos divçrgentes, no caso de domosr oll
convergentesr no caso de depressões estruturaís. A Figura 2.9 ilus
tra estas situações.

Para a aplÍcação das técnicas de Análíse Morfoes
trutural foi confeccionado um mapa de drenagem da Bacia do Arari
pe e parte do embasamento adjacente, conforme os passos descritos
a seguir.

rniciarmente procedeu-se ã extração da rede de dre
nagem presente nas cartas topográficas na escala de 1:100.000,
reunindo-a num "overlay'r único. Neste procedimento considerou-se
não só a drenagem assinalada nas cartas, como também aquela insi
nuada pela forma das curvas de nível.

o mapa de drenagem em papel transparente na escara
de 1:L0O'000 assim obtido foi reduzido para a escala de 1,:2SO.OOOrse!
do então o mapa nesta escala enriquecido com as informações de
drenagem, principalmente no que se refere aos detalhes que carac
terizam as formas de rede de drenagem, presentes nas ímagens foto
gráficas na escala de L2250.000.
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DEPRESSÃO ESTRUTURAL

(gaixo Est.rutural)

ESTRUTURA DOMTCA

(Alto Estrutural)

@ Drenagem strbsequente O Drenagem consec¡uente @ orerngem obsequente

Pig. 2.9 - Modelos de domos

FONTE: IvIIRANDA,

e depressões estruturais.
L983 - pag. 273.
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obteve-se assim um mapa contendo todas as informa
ções de drenagem disponÍvel nos produtos utilizados, sobre o qual
foram interpretadas as anomalias morfoestruturais, gerando o Mapa
de Anomalias Morfoestruturaís (Anexo 2).

2.2.3 - MAPAS DE FEIçÕES LINEARES NEGATIVAS

Nas imagens fotográfícas preto e brancorde baixa
resolução espacialras formas topográfj-cas distríbuem-se como fei
ções positivas e negativas de relevordefinidas por elementos tex
turais caracterizados por diferentes tonalíd.ades de cinza.

Segundo GLORIOD (L962) as formas topográficas re
sultam principalmente da ação de forças tectônicas responsáveis
pelas estruturas geol6gicas e dos agentes intempêricos responsá
veis pela erosão, enquanto que em áreas sujeitas a condições cli
máticas uniformes a maior responsabilidade pela diversificação
das formas de relevo cabe ä infruêncía das estruturas
cas e à natureza das rochas aflorantäs.

geológi

Semelhante ponto de vísta é manifestado por
I'trRosHNrcHENKo (L97 4l I que af írma ser a exposição de sistemas de
juntas aos efeitos exógenos, responsável pelo enorme número de
formas de relevo, com gradações em escalas correspondentes às di
mensões dos sistemas de juntas expostos. Esse autor também regis
tra o potencial das imagens de saté1ite e fotografias aéreas cle
pequena escalar Do sentido de medir a orientação e densidade de
fraturas em regiões de clima árído, onde essas feições são mais
claramente marcadas.

As fraturas (falhas e juntas) comportam-se, de mo
do geral' como feições negativas aproxidamente retilineas, devi
do a ação física e quími-ca da água que percorre e infiltra-se
nos seus planos favorecendo a maior alteração e desagregação nes
tas linhas de menor resistência ã erosão.
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Dessa maneira o termo feições lineares negativas
corresponde, nas imagens fotográficas de baixa resorução espg
cial, ã fraturas no terreno expressas na forma de elementos tex
turais retilíneos.

O significado geol6gico associado ãs feições li
neares negativas em imagens fotográficas de baixa resolução es
paciar não é o de fraturas isoladas, mas zonas de concentração
de fraturas.

PLICKA (t974) defíne "zonas de juntas" como zo
nas de concentração de fraturas mais ou menos paralelas, com
pequeno espaçamento e quase vertícais (Z0o a 90o). Estas zonas
podem se estender em grandes áreas e por longas distâncias, se
paradas entre si de poucos a dezenas de metros e ter grande ex
tensão vertical

Quando estas zonas seguem uma mesma d.ireção e tem
uma mesma gênese, são chamadas ttconj\rnto de zonas de juntas".os
conjuntos de zonas de juntas possuem uma série de importantes
características :

podem ser usados para determínar o padrão tectônico de
uma det.erminada árear poreue esboçam as feições tectô
nicas e fornecem uma visão preliminar de linhas tectôni
cas importantes.

são importantes na descoberta do curso de falhas e de
redes de finas rinhas tectônicas que afetam rochas da
superfície da crosta.

as tendêncías das falhas seguem as tendêncías dos con
juntos de zonas de juntas e mui-tas vezes quando estas
tendências divergem, é porque as farhas passam a seguir
outro conjunto de zonas de juntas ob1íquo ao primeiro.
A partir desta observação fica evidente que os conjuntos
de zonas de juntas se origÍnaram antes das falhas.
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I

os conjuntos de zonas de juntas emergem de sob rochas maÍs
antigas e se estendem verticarmente através de rochas so
brejacentes mais novas.

conjuntos de zonas de juntas são indicados diretamente por
feições geomórficas.

a quantidade de zonas de juntas, ou de um conjunto em par
ticular, aumenta próximo à falhas expressivas, o que in
dica tanto a associação gcnética quanto geom6trica das fa
thas com o respectivo conjunto de zonas de juntas.
conjuntos de zonas de juntas podem indicar eventos tectôni
cos mesmo em cinturões de ,'nappes".

os conjuntos de zonas â. juntas não se díspõem regurar
mente em uma determinada área, alguns conjuntos ou um con
junto, cobrem uma grande área enquanto outros têm pequena
extensão ou são confinados a uma unidade tectônica de im
portância local.

NICKELSEN (L974) assj-na1a outfas importantes carac
terístícas das zonas de juntas:

algumas zonas de juntas, representadas por grandes linea
mentos, têm persistido desde o pré-cambriano, afetando a
sedimentação, tectônica, expressão fisiográfica e mesmo a
localização de depósitos minerais.
padrões de fraturamentos são cumulativos (vários episóclios
de fraturamento de eventos diferentes podem acontecer na
mesma zona de juntas) e persistentes (eventos tectônicos
posteriores não apagam as evidências das zonas de juntas
pré-exístentes ) .

padrões de fraturas em qualquer escala, desde microscópica
até a nível de imagem de satélite, têm feições em comum.

BADGLEY (1965) associou sistemas de juntas a gran
des lineamentos em regiões submetidas a processos de reativação,
afirmando que lineamentos antigos podem condicionar as tendências
de juntas formadas durante a reativação.
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Admitiu-se neste trabalho que as fraturas no terre
Dor agrupadas em zonas de concentração de fraturas, são identifi
cadas pelas feições lineares negativas nas imagens fotográficas de
baixa resolução espacial, e estão relacionadas ãs concentrações de
zonas de juntas.

Alicerçando esta premissa, VENEZIANI (Lgg7) obser
vou a nível de afloramento, que a direção de sistemas de juntas
paralelas, com espaçamento rigoroso (centimótrico a m6tríco) cujo
mergulho é vertical a sub-vertical, coincide com a direção de tra
ços extraídos de produtos de sensoriamento Remoto de baixa resoru
ção espacial' e que apenas sistemas com estas características man
tinham um azimute constante a€ravés de grandes extensões, inaepen
dentemente do tipo lÍtológico e/ou unidade litoestatiqráfica.

cumpre ainda destacar que as zonas de juntas são as
feições mais proeminentes e marcantes nas imagens fotográficas
de baixa resolução, uma vez que a sua distribuíção sj-stemática e
continua por grandes extensões torna-as representativas mesmo em
imagens de pequena escala, e seu alto ângulo de mergulho possÍbi
lita maior facilidade de erosão e consequentemente rearce morfoló
gico mais acentuado.

os Mapas de Feições Lineares Negativas (Anexos 3 a
20) foram construÍdos a partir da extração dos elementos textu
rais retilíneos indicativos de feições negativas nas imagens foto
gráficas de baixa resolução espacial.

Nestas imagensr gue não permitem estereoscopia de
forma sístemáti-ca, a noção de rerevo é dada peras sombrasr eu€
são resultado do ângulo de incrinação do sol, no caso dos senso
res passivos (imagens LANDSAT), ou da vÍsada lateralr Do caso dos
sensores ativos (imagens SLAR).

Para as imagens LANDSAT as merhores condições de
realce de relevo são obtidas em épocas do ano de menor ângulo de
elevação sorarr Çü€ nem sempre correspondem a dias sem cobertura
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de nuvens, enquanto que as imagens SLAR apresentam ãngu1o de visa
da lateral constante e não são afetadas pela cobertura de nuvens.

os elementos texturais indicativos de feições tope
gråficas (negativas ou posítivas) são caracterizados por dj-feren
tes tonalidades de einza nas imagens fotográficas de baixa resolu
ção espacial. As imagens LANDSAT apresentam tonalidades de cinza
relacionadas ao padrão de resposta espectral dos alvos da superfí
cie terrestre (vegetação, solo, água), no intervalo de comprimen
to de onda que elas registram, enquanto que nas imagens SLAR a va
riação de tonalidades de cinza está relacionada exclusivamente à
rugosidade (relevo) da superfície terrestre.

a

Por estas razões a extração de feições lineares ne
gativas foi realÍzada sobre os mosaicos semicontrolados de SLAR.

A extração das feições rineares negativas foi reali
zada com tinta "nanquim" em papel "overlay" colocado sobre cada
um dos mosaicos. Inicialmente extraiu-se todos os elementos bom
direção no quadrante NW, inclusive a direção EW. Após a extração
destas direções foram traçados, sobre um novo ,'overlayrr os elemen
tos com direção no quadrante NE, ínclusive a direção NS. As fei
ções lineares negatÍvas foram traçadasàmão 1ivre, sem o auxÍlio
de régua e no comprimento exato em que aparecem na imagem fotográ
fica.

O motivo de não se traçar os elementos de todas då
reções no mesmo "overlay", se justifica pela grande densidade de
informações extraidas, que juntas num mesmo "overlay" dificulta
riam sobremaneira os demais passos do trabalho.

Num segundo passo os "overlays" foram copiados he
liograficamente, e montou-se dois conjuntos cobrindo a totalidade
da área de trabalho¡ üIn deles com a direção NW e outro com a dire
cão NE. Sobre estes conjuntos foram indivídualizados, mediante co
loração com caneta fluorescente do tipo ''LUMrcoLoR", cada feição
linear disposta segundo um determinado intervalo angular.
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No conjunto de direção NE foram identificadas nas
cores vermelho, ocre, verde e laranja, respectivamente, feições 1i
neares de direção N258, N408, N60E e NS, todas com uma variação de
+-o

No conjunto de direção NVü foram identificadas nas
cores vermelho, laranja, verde e amarelo, respectivamente, fei
ções lineares de dÍreção N20W, N35W, N55W e EW, todas com uma va
riação de t 50. Esses intervalos foram determinados por .rno"tr.
9êßr mediante a medida de várias feições, aleatoriamente, o que
mostrou serem estes intervalos os mais representativos da dist.ri
buição geral.

A necessidade de se ter
dividualizadas segundo a sua direção,
tes, facilita a construção das curvas
vista logo adiante.

todas feições lineares in
por meio de cores diferen
de isofrequência que será

2.2.4 - CURVAS DE TSOFREQUÊNCIA DE FEIçöES LINEARES NEGATTVAS

As curvas de isofrequêncía foram.construídas a par
tir da contagem das feições lineares negativas contidas nos dois
conjuntos que cobrem toda área, descritos anteriormenterindividua
lizadas segundo intervalos de direção.

Diversas formas de se tratar estatistícamente fei
ções lineares extraídas de imagens fotográficas estão presentes em

bibliografia específica. De um modo geral estes métodos 1ançammão

de técnicas que levam em consideração apenas a densidade de fei
ções lineares presentes num determinado intervalo angular, e re
presentam este resultado em diagramas de tipo rosácea ou histogra
mas. Estes métodos têm contra si a impossibilidade de apresentar
uma distribuição espacial das feíções lineares, güê leve em con
sideração a densidade de feições em função da posição geográfica.
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sob essa óticar novas técnicas de tratamento estg
tístico de feíções lineares forarn desenvolvídas levando em col
sideração aspectos da densidade, orientação e tamanho das fei
ções lineares extraÍdas das imagens fotográficas.

Dentre essas técnicas, a
apresenta algumas características que
tante interessante neste trabalho:

utilizada por ALIYEV (19g0)
tornam sua utilização bas

a técnica foi desenvolvida originalmente para tratamen
to de dados extraÍdos de imagens fotográfícas de baixa
resolução espacial;

Io t,ratamento estuda os eventos da tectônica rÍgida a nÍ
vel regional, tanto em termos de sua distribuição geo
gráfica quant,o de sua distribuição relativa no tempo¡

o método permite analisar separadamente a
feições lineares em cada um dos int.ervalos
pré-estabelecídos .

frequência de

angulares

I i z ada *" ai.,,l" ":";:::lr:ï, ;: :' ::;,:'::::':":;i::::";.'ï"
tha construída em papel "overlay", divídindo a área em L3s2
1ulas (52 x 261, cada uma com 3 por 3 cm

Para efeito de contagem cada feicão rinear equivale
a um número igual a seu comprimento em milímetros dividido por
3 mmr já que feÍções menores que 3 mm foram desconsideradas devi
do a sua difícíl caracterização como elemento textural retilíneo.

rea
ma

cé



45

O resultado da contagem das feições lineares dentro
de cada céIula, para cada um dos 8 intervalos angulares determi
nados na Seção 2.2.3, foí considerado como um val-or no centro da
céluta, portant.o equidÍstante 3 cm dos demais valores, de modo
que se tivesse uma matriz com 26 linhas e 52 colunas, para cada
intervalo angular.

Finalmente, procedeu-se a interpolação dos valorps
das 8 matrizes, com intervalo de 5 unidades, através de progf"
ma específíco do computador BURROUGHS 8/6800, obtendo-se o re
sultado na forma de curvas de isofrequência impressas por "p1ot
tert'.



CAPÍTULO 3

TRABALHOS ANTERIORES

os primeiros trabalhos abordando a geologia da
área remontam ao princÍpio do sécuro, estaberecendo os primei
ros conceitos sobre a estratigrafia das rochas da região nordes
te' baseados em critérios 1itológicos, divÍdindo-as em grandes
unidades. Nesta linha estão os trabalhos de CRANDALL
SMALL (1913 , L91.41 e CRANDALL e WILLTAMS (1910), este

(1910),
ú1timo

ja com preocupação de cartografia geológica, posto que gerou um
mapa geológico na escala de L:3.000.000, dos estados do ceará,
Rio Grande do Norte e paraíba.

somente .r. a¿t "aa de 60 é que se instara a preocu
pação de mapeamento geolõgico cartográfico, com os trabalhos da
SUDENE através de suas divisões de geologia (DcM) e hídrogeología
(HG) com os trabalhos de detalhe e semi-detalhe de SANTOS (1967l,
CALDASSO (1967 a e b.) , vErcA (1966, L96B) sreuErRA FrLHo (L967) ,
PORCHER (1969) e FEITOSA (L9721 , e os trabalhos de integração
georógica e hídrogeológica regional representados pelos mapas
na escala de 1:500.000 do Inventário Hidrogeológico Básico, com
os trabalhos de cRUz e FRANçA llgTol I A.s. LEAL (Lg7O),ALBUQUER
QUE (1970) e J.M. LEAL (1970).

Ainda com a participação da suDENE foram reariza
dos o mapeamento geológico do projeto cobre de BARBOSA et al
(1964/701 pelo DNPM/Prospec s.4., e os trabalhos de mapeamento
geolõgico e pesquisa mineral em colaboração com a Missão Geoló
gica Alemã, representados na área pelo mapa geológico de KREySïNG
e LENZ (79721.

Na década de 60 parte da área abrangida por este
trabalho foi objeto de estudos geológicos pelos alunos concluin
tes do Curso de Geologia da Uníversidade Federal de pernambuco,
sob a orientação do Professor Karl Beurlenr eü€ culminaram com
os trabalhos de BEURLEN (1962, 1963) sobre a estratigrafia da
Chapada doAraripe .
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Através do DNPM foram realizados inúmeros traba
thos ' como o reconhecimento fotogeológico de grande parte do Nor
deste presente em IvIORJ\ES, BARROS e RAMOS (1960 /641 ¡ mapeamentos
de áreas sedj-mentares que formularam importantes idéias a res
peito da estratigrafia de bacias como a de Tucano-Jatobá, Miran
diba e Araripe em BRAUN (1966) e Rio do peixe em BRAUN (1969) e
trabalhos abordando a geologia estrutural do Nordeste, como o

de EBERT (1-962) e KEGEL (1965).

Ainda de íniciativa do DNPM são os trabalhos de
sintese de informações do Mapeamento Geológíco do Brasil ao Må

lionésimo, cujas folhas Jaguaribe/Fortaleza (SB-2 4/SA-24) de
DANTAS (L974) e Aracaju (sc-24) de BRUNI et al. (L976),compreen
dem parte da área deste trabalho, ê o mapa geológico do Brasil
na escala de t22.500.000 incluindo a área oceânica adjacente,
de SCHOBBENHAUS et al. (1984).

A partir da década de 70 foram realizadas traba
thos de mapeamento geológico sistemátíco príncipalmente na esca
la de 1:250.000, pelo Convênio DNPM/CPRM através de projetos es
pecíficos cobrindo praticamente toda a região ¡ordeste do Bra
sil, representados na área pelos trabalhos de CALDASSO et al
(L9731 , OLIVEIRA et aI. (L9741 , MORAES et al. (L976) CA¡4POS et
al. (L9791, PRADO et al. (1980) e SILVA FILHO et al. (1985). 

I

A participação de alunos e professores do Curso
de Geología da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, i-ni
cíada no fim da década passada com ênfase em geologia econômi
câr estrutural e petrologia, pode ser exemplificada nos traba
lhos de JARDIM DE SÁ, e HACKSPACHER (1930) e JARDIM DE SÃ e

FOWLER (1_981).

A contribuicão da Petrobrás pode ser ressaltada
nos trabalhos envolvendo a Bacia do Parnaíba, como o de AGUIAR
(I969), trabalhos versando sobre a evolução paleogeológíca do
Brasil oriental, de PONTE et al. (L97L') e trabalhos recentes tra
tando da íntegração do pré-cambriano com os eventos tectônícos
das bacias sedimentares, como o de CORDANI et a1. (1984).
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Da iniciativa dos governos estaduais do Nordeste,
através de suas secretarias de estador êm convênio ou não com o

DNPM e CPRM, estão presentes no conhecimento geológico da área
os mapas geológicos dos estados do Ceará (SANToS et aI., 19721 ,
Pernambuco (DANTAS, 1980) e Paraíba (DANTAS e CAULA, L9821 .

Com o advento dos novos produtos de Sensoriamento
Remoto (imagens LANDSAT e SLAR) uma preocupação de novas técni
cas de interpretação conjugadas ã sÍntese de conhecimento, está
presente nos trabalhos do Projeto Radambrasil, nas folhas ao m!
lionésimo ,Jaguaribe/Natal (sB-24/25) de coMEs et al. (1981) eAra
ca)u/Recífe (SC-24/25) de GAVA et al. (L983), e do INPEr êIIr con

vênio com outras entidades, como o IPT no mapeamento geológico do

pré-Cambriano do Piauír €m CREPANI et aI. (I977) ou isoladamente
em trabalhos visando a correlação geológico-estrutural do Nordes

te Oriental do Brasil com a.Á,frica Ocidental, como em CREPANI et
al. (1978 , L980) .

A regionalização geotectônica do Nordeste é feita
em BRITO NEVES (L973, L975' 1983) e a geologia estrutural da Zo

na Transversal ê discutida em MELLO et a1. (L9771 e em SADOWSKI

(1983). Com a abertura da Bacia do Araripe aos contratos de ris
co pela Petrobrás S.4., novas informações a respeito da estrati
grafia e estrutura desta bacia estão disponíveis em trabalhos re
centes como GHIGNONE et al. (1986).



CAPÍTULO 4

GEOLOGIA DA .ÁREA

A área compreendida por este trabalho engloba par
te de três grandes Domínios Geológicos da Províncía Borborema
(BRITO NEVES, L983): DomÍnio Jaguaribeano (Macíço do Rio piranhas,
Sistema de Dobramentos Jaguaribeano), Dominio Central (Sistemas
de Dobramentos Piancó-Alto Brígida e Riacho do pontal) e Domínio
Centro Orj-ental, além de pequena parte da Província Parnaíba; gran
de parte dos remanescentes sedimentares do interior do Nordeste
e a totalidade das bacias do Araripe e Rio do peixe.

As relações estratigráficas entre as unidades 1ito
estruturais presentes na área de trabalho estão representadas na
Tabela 4.L. o Mapä Geológíco (Anexo 1) mostra sua distribuição geo
gráfíca.

4.L O EMBASAMENTO PRÉ-CAMBRTANO

O embasamento da área de trabalho (Figura 4.1) é
composto predominantemente por rochas gnáissico-migmatít.icas e se
cundariamente migmatítico-granític.as, interrompidas por faixas me

tassedimentares alongadas segundo a direção NE, sendo comum obser
var-se a extensão destas unidades na infraestrutura dos metassedi
mentos. Completam este conjunto as rochas graníticas originadas
em momentos díferentes, tomando-se como referência o Cíclo Brasi
liano.

4. 1.. 1 . COMPLEXOS GN.Á,ISSICOS-MTGMATÍ TICOS E COMPLEXOS MIGMATÍ
TICOS-GRANITTCOS (M) - ARQUEANO

I

Estas unidades reunem predominantemente rochas ar
queozóícas, geralmente designadas por termos litoestratigráficos
informais como I'Grupo caraíba" , "Grupo uauát,, "Grupo cabrobót' e
'rGrupo Caicó".

49
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TABI'LA 4.1

RELAçÕES ESTRATIGRÁFTCAS EIJTRE AS UNTDADES

LITOESTRUTURAIS CARTOGRAFA]]AS

2oo âa

8o

u
DONtt t¡to JÀc0ÀRr sÞ^r{o

DO¡IÍN¡o CUNTUL

DOMIt{lO CEÌÌÎRO-ORIE¡¡Î^L

oôo

lì

loooO¿H

HU'
UQ('S¡SÎEITA DE DObRÀMENTOS

PIÀNCÓ - ALTo BÂfcIDÀ
SISTEI.IÀ DE DOBRÀüENÎOS

RIACHO DO PONÎÀI

o
t)

o
N

o
ú
N
z

oo
o
o2a

F
Þo til til tr til
oq
þ r

o
U
o
o
H
T

llïi?.,b
tI¡

ilii?,"Þùr 'it;ìtliE
T'.-, I

iffB. lii--lperxE tq-j H

TI

øl
Éf
þl bf Elsiî,ffi 3l3ii, E {odu

ÞH

oo
o
o
d

2

zo
È
o

Þj
'i;ulliÌfilE ,. 

. ,^"^*,ru [-õl-l

f-'4;l
GRUPO

Â¡o lã"rrl
JUCÁ

fliltI
Fn. tÂnÀ f

tI
o2

Q{

ã
É

clcm

oo
o
o

E

;
U
d

a
o
a
o
u

'0
oú
H
Fo

lt lt'll,lt'lt.l
ou
o
o

B

8

U2
U
u

ô
o
7
oo
o
oú
D
tso

8åxffi E
CRUÞO
snrcuetnoll bt /6t I

3i3l?,îft,,^[#l Slllå3,,."K1

I

I

m\tr

TRAIiSÀÍ 20
Ntco.

ctcLo

oq
o
o
) fh m, m

Jcout e

?î
cr cLos

'Rt -tpouÍf

(Modificado de BRITO NEVES, 1983)



\

"\i,
ijx
),1'

a:'

'"1 t
(rt¿'

'\i:

:Xl:,.i.
#

m -ermis

ffi - r8rÐ ¡ ot ¡orãrq¡

- Coa¡ñlt¡! ?Ereoær¡

- ¡¡êç6 grr¡¡co-s^nnco-
et!lTtcos

Fig. 4.'l - Mapa Geolõgico-Geoteltônico d.a .Á,rea de Trabalho (Embasamento

FONTE: Ivlapa Geológico' (Anexo 1).

cn¡¡¡níæ sr r pósæÊ¡æó

,a - lro c¡lt¡sr.Ên¡

t! - ItO rfDñ¡34

t¿ - lpo eæcio

Ùl - tlo 3ErrtT¡

d - ru¡crrnæ¡

SISÍEIAS OE OOBRAIÉXIOS

B-mrcó-rroåe
þ-loro æ ¡d"r-

E-r".m.^þ

:f'l'
:.t:i¿

,'.6,

r^c¡çG¡

O-r ãú¡il¡

O -Ð!cs-¡r-Éoú
(fl-ueleteo crñd cv itrucEo
lô-a-. Ðlrct.¡rr cV EEE¡

.FÂLHAS

Ë NICÚL

I r cm¡oa¡
s 3tr-å

l¡6Ú'a

EErmo¡

I

(tr

I

lou

Pré-cambriano) .



52

A escolha desta notação simples para estes terre
nos de alto grau, atende às ponderações de BRITO NEVES (1983)que,
entre outras, assinala a pluralidade de nomes, sem critérios lito
estratigráficos concretos, que dificulta a opção entre estes ter
mos.

A norte <1a Ctra¡nda do

A compõe o Maciço do Rio Piranhas.
cios de migmatização, sem mostr:ar
tituindo-se em gnaisses bandados,
at6 alguns poucos embrechitos.

Araripe as rochas da unidade
São rochas que apresentam indí

um tipo definido como tal, cons
listrados, por vezes facoidais,

Siste
ato
corta
horn

Entre as falhas de Tatajuba e Aiuaba predominam
gnaisses finos e hornblenaa-¡íåtita-gnaisses, ambos com interca
lações de anfibolitos, gnaisses facoíd.ais e cataclástícos. Na re
giãoer¡trelanras da Mangabeira (Cr¡ e Ipaumirim (Cn¡ o predomÍnio é

de gnaisses bandados com lentes de anfibolitos e leitos de metar
cóseos.

Na porção oeste da área e no embasamento do

ma Jaguaribeano, o predomÍnio é de gnaisses granodioríticos
nalíticos bandados e gnaisses graníticos a granodioríticos
dos por corpos graníticos muito alongados com pórfiros de

blenda.

A nordeste da Chapada do Araripe, servindo de emba

samento ao Sístema de Dobramentos Piancó-A1to BrÍgida, a unidade
A se expõe ao longo da borda do l4aci.ço do R:io Piranhas, onde predomi
nam rochas migmatíticas e rochas granulares de paleossoma básico
(dioritos e quartzodioritos) a intermediário, cataclasados e milo
nitizados ao longo da zona situada entre as falhas de Malta e Pa

tos.

A sudeste da Chapada a exposição da unida<le A é

observada ao longo do eixo de rochas gnáíssicas, migmatiticas e

granítícas, extremamente cataclasadas, circunscrecendo batólitos
sincinemáticos, que vai da Serra Talhada (PE) a Teixeíra (PB),cons

tituíndo-se na "Zona Geoanticlinal de Teixeíra".
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A foliação dessas rochas apresenta duas direções pre
ferenciais no "trend" regional: uma NE-SW conspicuamen,te desenvol
vida em quase toda área, e outra E-l'I ocu¡ranclo a zona entre o Lineamento
de Patos .e a. Falha de Malta.

A sudoeste da chapada as rochas gnáissico - migmatí
ticas do llaciço Ùlarginal ao Craton de São Francisco expõem-se al
ternadamente aos metassedimentos com estruturação ENE-I¡üSW na re
gião de Paulistana (nr¡ envorvendo núcleos de migmatitos homogê
neos (unidade 14). Nas imediações do Lineamento Pernambuco, no blo
co norter os migmatitos heterogêneos da unidade A apresentam-se for
temente comprimidos' com o desenvolvimento de milonitos e tectonj-
tos listrados, assumindo um aspecto bastante diverso do apresenta
do pelas rochas do bloco Sul, onde a foliação circunscreve um grani
t,óide e núcleos de migmaLitos homogêneos.

A ocorrência da unidade M se restringe ao extremo su
doeste da área deste trabathor nâ regíão de Paulistana (pI) rdistri
buindo-se em áreas límitadas sem expressão topográfica. Essa unida
de constitui-se de migmatit.os homogêneos e alguns núcleos de grani
to de anatexia intercalados

Comportamento das unidajles A e Itl nas imaqens fotográficas.

O comportamento da unidade A nas imagens fotográfi
cas é bastante variado uma vez que os elementos considerados para
a sua caracterização como zonas homólogas (elementos texturais de
relevo e drenagem e tonalidades de cinza) variam em função da posi
ção geográfica da unidade dentro da área de trabalho mas, de um mo

do geralr sua separação das demais unidades é feita sem muitos pro
blemas.

A separação das unidades A e M no único local em que
elas estão em contato, a sudoeste da área de trabalho próximo a

Paulístana (PI), pode ser realízada em qualquer dos produtos foto
gráficos utilizados, mas aqueles que levam em consideração também
a tonalidade de cinza como padrão de resposta espectral dos alvos
(TM, MSS, RBV), levam nÍtida vantagem sobre as imagens SLAR' etrê
registram apenas a rugosidade.
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A unidade Mralém da textura muito pouco rugosa, com
baixa densidade de elementos texturais de relevo e drenagem, apre
senta tonalidades claras de cinza nas imagens TM (canais 4 e 7l ,
Mss (canais 5 e7) e RBV e matizes do azul nas composições lrfss,,f.!
sa cor" (canais 4,5 e 7 no azul, verde e vermelho respectivamen
te), caracterÍsticas de rochas homogêneas que não permitem o am
p1o desenvolvimento de feições de relevo originadas pera erosão
diferencial e de cobertura vegetal rarefeíta e de pequeno porte,
com grande participação do solo nu e da própria rocha na resposta
refletida pelo terreno.

contrastando com este comportamento, a unidade Arno
extremo sudoeste da área de trabalho, apresenta tonalidades de
cinza mais escuras (canal 7l e Êlaras (canal 4l nas imagens TM,
com maior rugosidade nas imagens SLAR, caracterizando uma unidade
com maior partÍcipação da vegetação na resposta refletida e hete
rogeneidade das rochas ressaltada pela erosão diferencial.

1

o comportamento da unidade A é mais característico
nas imagens SLAR a norte da Bacia do Ararípe onde esta unidade pre
domina, apresentando textura extremament,e rugosa com predomínio de
elementos texturais de relevo e drenagem longos, orientados segun
do a direção N60E até o Río salgador eüâodo virgam para sE e logo
depois assumem a direção EW próxírno ao Açude Engenheiro Ávidos.
Esta disposição característíca está relacíonada aos grandes falha
mentos (Jordão, Tatajuba, Límoeiro, patos e Malta) que se associam
a feíções positivas determinadas pela erosão diferencial.

Nas imagens TM, MSS, RBV e composições Ifalsa-cor,,
Mss o comportamento da unidade A, a norte da Bacia do Araripe,
a1ém daquele )â, descrito para as imagens SLAR, caracteriza-se por
grandes variações nas tonalidades de cinza e matizes de cores¡ o
que permite a separação de "sub-unidades" relacionadas possivel
mente à presença de tipos litolõgicos diferentes, o que não foí
feito por não ser esse o objetivo deste trabalho
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A sul da Bacia do Ararípe o comportamento desta uni
dade 6 totalmente diferente, apresentando textura pouco rugosa,
sem o predomínio de elementos texturais de relevo e drenagem orien
tados segundo uma direção preferencial tornando mais difíciI sua
separação das demais unidades nas imagens SLAR, e mesmo nos prodg
tos que regístram a tonalidade de cinza (TIu, MSs, RBV) devido ao
intenso uso do solo que mascara a resposta refletida dos alvos na
turais.

4.1.2 - AS FAIXAS METASSEDIMENTARES

As rochas metassedimentares e metavulcano-sedimenta
res da área distribuem-se em iaixas alternadas às rochas das unr-
dades A e M , )'a discutidas, segundo a direção geral NE.

Essas faixas constituem os sistemas de
interiores Jaguaribeano, Riachodopontar e píancó-elto

dobramentos
Brigida.

4.L.2.L srsTEMA DE DOBRAMENTOS JAGUARTBEANO

o relacionamento estruturar-estratigráfico entre o
embasamento (unidade A) e as faíxas xistosas (Grupo Ceará) é mui
to variado, predominando porém calhas sinclínoriais onde as cama
das mostram-se dobradas conformando sinclinoriais simétricas e re
viradas, exibindo periterminações.

Em muitos locais as rochas gnáissico - migmatíticas
constituem claramente o embasamento destas faixas, enquanto em ou
tros o contato entre os dois tipos de terreno é gradual, send.o as
sumido como contato geológico o limite topográfico.

- Grupo ceará (p € ce) - protqrozííco Näo Diferenciado

Estas faixas xistosas são muito irregulares quanto
à forma e parecem corresponder a restos preservados de unidades
outrora mais extensas.
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De uma maneira geral- esta unidade litoestrutural
compreende micaxistos e gnaisses granadíferos com intercalações
de quartzitos e mármores. Secundariamente ocorrem filitos, seri
cita-clorita-xistos e metavulcânicas básicas e ácidas. A expres
são topográfica positiva apresentada por estas faixas é devida
a quartzitos ou rochas cataclásticas, nas zonas de contato fa
Ihado entre o embasamento e as supracrustais, onde a superimpo
síção da drenagem principal entalha boqueirões. Nos terrenos de fi
litos e xistosr âo contrárÍo, o relevo é rebaixado e suavemen

te ondulado, com drenagem extremamente densa.

mento na

de Lavras
Aiuba, e

O Grupo Ceará distribuÍ-se em faixas de

parte norte e noroeste da área, localizadas na

da Mangabeira (cr¡, tunto às falhas de Farias
na regiäo de Pio IX (PI).

aflora
região

Brito e

4.L.2.2 SISTEMA DE DOBRAMENTOS RIACHO DO PONTAL

A sudoeste da área deste trabalho ocorrem os me

tassedimentos do Sistema de Dobramentos Riacho do Pontal (Grupo

Salgueiro), em exposições alternadas com o embasamento (unidg
des A e M), com estruturaçäo ENE-WSW, apresentando conexão ao

nort,e com o Sistema de Dobramentos Piancó-elto Brígida.

O Grupo Salgueiro, nesta área de trabalho, englo
ba paragnaisses, quartzitos, xístos anfibólicos e intercalações
quartzíticas com características de sequência vulcano sedimen
tar, além de micaxistos granadíferos e filÍtos.

4.L.2.3 SISTEMA DE DOBRAMENTOS PIANCÓ.ALTO BRÍGIDA

O Sistema de Dobramentos
a sul doLÍneamento de Patos e a

de Teixeira.

Píancó-A1to
noroeste da

BrÍgida sí
?,ona Geoantitua-se

clinal
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Sua zona de delimitação com o Sistema de Dobramen
tos seridó, a norte, é marcada por uma faixa estreita de rochas
gnáissico-migmatÍticas do embasamento. A sul sua delimitação com
o Sistema de Dobramentos Ríacho do Pontal é assÍnalada pelo Li
neamento Pernambuco.

o Sistema de Dobramentos piancó-Alto BrÍgida upig
senta um variado cont.exto de rochas metavulcano-sedimentaresr !
brangido pelas designações rrGrupo salgueiro" e ,Grupo cachoeiri
nhatt.

- Grupo Salqueiro (p € sa) - proterozóico Não Diferenciado

a

O Grupo Salgueiro compreende uma assocíação meta
vulcano-sedimentar caracterizada por vulcanismo bimodal, sedimen
tação variegada e metamorfismo de grau fraco a médío. Litologica
mente consiste de quartzitos, muscovita-xistos, meta - vulcânicas
básicas, níveis ferríferos, metavulcânicas ácídas, rochas orto
quartzÍtícas, metarenitos e quartzo-muscovita-xistos.

- Grupg Cachoeirinha (p € ch) - proterozóiëo Não Diferenciado

O termo rrGrupo Cachoeirinha" abrange uma sequên
cia metavulcano-sedimentar de grau de metamorfismo fraco, compos
ta de um pacote pelito-psamitico ao qual intercala-se um nível
ferrífero em sua porção média e rochas metavulcânicas ácidas na
porção superior.

- Comportamento das faixas metassedimentares nas imagens fg
tográficas.

O comportamento das faixas metassedímentares nas
imagens fotogrãficas utilizadas nesse trabalho ê, de um modo ge
ral, bastante caracterÍstico, e a primeira observação que pode
ser feita é a respeito de sua exposição alternada ãs unidades A

ê Mr segundo a direção geral NE.

Os metassedimentos do Sistema Riacho do pontal des
tacam-se das unidades vizinhas (A e M) por apresentarem textura mais
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rugosa nas imagens SLAR' TPl, MSS e RBVrcom maior densidade de ele
mentos texturais de relevo e drenagem salientando-se fíguras de
interferência de redobramentos expressas pelas camadas mais resis
tentes a erosão. Sua caracterização nos produtos TIvt é prejudicada
pela presença de algumas nuvens nas imagens utílizadas e pelo al
to ângulo de elevação solar (57o) que não permite um melhor real
ce das feições de relevo. No canal 4 das imagens TM as feições de
redobramento aparecem melhor por se relacionarem a áreas com m9

nor densidade de vegetação, portanto apresentando tonalidades de
cinza mais escuras.

Para o Sistema Piancó-Alto Brígida a individualiza
ção por crÍtérios de rugosidade, bem como sua separação da unída
de A, é bastante difícil a sul da Chapada do Arari-pe devído a fra
ca presença de elementos texturais de relevo. Os critérios de in
dividuatização por tonalidades de ci,nza tamb6m são prejudicados
pelo intenso uso do solo, mas consegue-se a separação a partír
das tonalidades mais escuras de cínza no canal 7 do TMrcaracterís

t-tícas de uma cobertura vegetal mais expressiva nos metassedimen
tos que na unidade A, límitadas numa faixa entre as falhas de SÍ
tio dos Moreiras e Trempe, marcadas, por sua vez, por um aumento
na densidade, de elementos texturais de relevo e drenagem orienta
dos segundo a direção geral NE.

No restante da área de ocorrência dos metassedÍmen
tos do Sistema Piancó-Alto Brígída sua separação pode ser feita
sem nenhum problema a partir dos critérios de rugosidade, )â que
os metassedimentos apresentam uma densidade muíto maior de elemen
tos texturais de relevo e drenagem. Os critérios baseados no pg
drão de resposta espectral, ou seja, tonalidades de cinza, quando
usados juntamente com os crit6rios de rugosidade como nas imagens
TM, RBV e llSS levamaosmelhores resultados nessa separação. As

ocorrências da unidade A dentro dos metassedimentos são facilmen
te discriminadas por sobressairem-se no relevo e apresentarem co
bertura vegetal mais densa, notável pelas suas tonalidade escuras
nas imagens RBV, TM (canal 7l , MSS (canal 5).
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A separação entre o Grupo sargueiro e o Grupo ca
choeirinha a um nÍvel comparável ao do projeto Cachoeirinha é ex
tremamente dÍfÍciL em qualquer dos produtos utilÍzados, pelo fato
destas unidades apresentarem características muito semelhantes. A
ut'ilízação do tratamento digital de ímagens TM, com rearce de al
gumas possÍveis caracteristicas prõprías, seria a ferramenta mais

.indicada 
para esta indívidualização.

os metassedimentos do sistema ,Jaguaribeano são os
mais facilmente ident,if lcáveis r Dër maior part,e de sua área de oqor
rência. As faÍxas alongadas junto a Lavras de Mangabeira (cn) I ;às falhas de FarÍas Brito, e Aiuba são facilmente ident,ificáveis
em qualquer produto de Sensoriamento Remoto¡ com destaque para as
imagens TM, RBV e as composições "falsa cor,t Mss. Est,as ocorrên
cias, preservadas junto a falhas ou calhas sinclinoríais, apresen
tam comportamento totalmente diferente ao da unidade A, que com
elas se alternarem termos de rugosidade, tonalidades de cinza ou
matizes de cores.

constituídas por rochas menos res.ist,entes à erosäo,
estas faixas apresent,am densidade muito alta de elementos textu
rias de drenagem sem uma direção definída, o que rhes confere ex
pressiva rugosldade ao mesmo tempo em que a rarefeita cobertura ve
getal Proporciona grande participação do solo e mesmo da rocha na
resposta refletida manifestada nas tonalidades claras de cinza nas
imagens RBV, MSS (canal 5), Tt4 (canal 7l e matizes do azul nas com
posições MSS "falsa cor".

I

As ocorrências do Grupo Ceará na região de pio ]r*
(nr¡ näo fogem às caracterÍstícas acima descritas, mas destacem
-se aínda maís pelos elementos texturais de relevo curvlLÍneos, na
forma de um grande "strr notável em quarquer dos produtos utiríza
dos.

4.1..3 - G¡ANITóIDES SrN A pós-oRocÊNrcos

Na área
bramentos piancó-Alto

deste trabatho, notadamente
BrÍgida, encerra-se o maís

no Sistema de Dc

Ínt,enso e varia
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do cortejo de rochas granítícas do Nordeste,
calidade t,Ípica da maior parte das propostas
tas rochas.

sendo por isso a 1o

de classíficação des

Através de dados petrográficas, geocronológicos e
geoquímicos, SIAL (1986) identificou quatro típos de granitóides
sin a pós-orogênicos no Sistema de Dobrament,os Riacho do pontal.
Esta classificação foi adotada no present,e trabalho e estã assim
representada no mapa geológico:

' Ytl

' Y3

' \z

granitóides peralcalinos (Tipo catingueira) - formam
um cordão de sienitóides a magnetÍta grosseiramente
acompanhando o limide sul do sistema de dobramentos,
ou como stocks e enxames de diques íntrudindo metasse
dímentos Cachoeirinha.

granítóides cálcio-alcalinos potåssicos (Tipo ltapo
ranga) intrudem o embasamento adjacente à borda nor
te do sistema de dobramentos.

- granitóides cálcio-alcalinos (Tipo.Conceiçãol a
ilmenita são encontrados perfurando rochas de baixo
grau do Grupo Cachoeirínha

granitõides com afinidades trondhjemít.ícas (Tipo SeI
rita) formam os núcleos de dois stocks (Serritarper
nambuco) que intrudem metassedimentos Salgueiro.

' Yt

I

Baseado em relações de campo este autor est,abelece
relações crgnorógicas entre estes prutões, de modo que os gran!
tóides tipo serrita seriam os maís antigos seguidos peros gran!
tóÍdes tipo Conceição, granitõÍdes tipo Itaporanga e finalmente
as rochas peralcalinas.

Os granltóldes não discriminados est,ão represenÇa
dos pelo sÍmbolo y. no mapa geológico anexo.

Copportanento dos qranitóides nas imaqens fotoqráficas

Os granitóides intrusivos estão entre as unidades
mais facilmente Ídentificáveis na área de trabalho. Por suas ca
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racterísticas flagrantementediscordantes no que d,iz respeito ã
forma, densidade de erementos texturais, cobertura veget,ar, e ex
pressão no relevo em relação ãs unidades encaixantes, essas ro
chas são reconhecidas com extrema facilídade em qualquer das i*g
gens fotográficas utilizadas, mas com absoruta vantagem para as
imagens que permitem a observação.de todas essas características
ao mesmo tempo, caso das imagens RBV, I\,ISS e TM. I

chama a atenção de forma especial a possÍbilidade de
se realizar nas imagens TM e nas composições MSS,tfalsa cor,ra se
paraçã.o de diferentes "sub-unidades, dentro dos corpos granÍti
cos, o que abre a possibilidade de trabalhos específicos de clag
sifícação destes corpos com aurilio de tratamento digital das ima
gens.

4.2 - As CoBERTURAS SEDIMENTARES FANERozÓTcAs

As coberturas sedimentares contidas na áreas deste
trabalho, podem ser separadas em cinco conjuntos diferentes, rela
cionados ã sua gênese e idade: "Baciasrr Eopaleozóicas, Coberturas
Paleozóicas da Bacia do Parnaíba, Bacias tvlesozóicas Interiores,
Remanescentes Pa1eo-Mesozóicos e Coberturas Cenoz6icas (Figura
4.21 .

4.2.L - "BACTAS" EOPALEOZóICAS

As coberturas sedimentares cambro-ordovicianas rg
presentam o registro de fases deposicionais correspondentes aos
movimentos tectônicos, acompanhados de magmatismo, ocorridos no
final do Ciclo BrasÍIíano, durante o estágío de transição da pla
taforma Brasileira, constituindo-se em molassas ou depósitos pós-
tectônicos.

As bacias onde se depositaram estas coberturas apre
sentam controle absoluto de calhas mais profundas, adjacentes aos
grandes lineamentos, e representam possiveis relíquías de uma co
bertura åedímentar mais extensa, preservadas entre os metamorfi
tos brasilianos e a cobertura siluro-devoniana.
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No mapa anexo estas coberturas estão assim represen
tadas:

Grupo Rio Jucá (€ Ori) - Cambro-Ordoviciano

Essas coberturas ocorrem a NW da área de
nas "bacias" de Cococi e São Ju1ião pio IX.

trabalho

o Grupo Rio Jucá, é subdividido em três unidades:

rj i - unidade inferior, psefítica a psamÍtica, composta
por brechas e conglomerados potimítícos, com interca
lações de arenitos, silti-tos e argilitos, correlacio
nável à Formação Massapê do Grupo Jaibaras.

rjz unidade intermediária composta de argilítos, folhe
thos carcíferos e siltitos cálcio-ferruginosos corre
lacionável à rormação pacujá do Grupo Jaibaras,

rj ¡ - unidade superior constituída por conglomerados polí
míticos com matriz grosseira ou pelítico-carbonática.

- trBaciar de Iara (€Oi) - Cambro Ordoviciano

Junto a cidade de Iara (Cf) ocorre uma fossa tectô
nica preenchida por sedimentos detríticos e imaturos constituídos
por arenitos arcoseanos, arenitos conglomeráticos, conglomerados e
brechas polimÍticas. Associam-se menos comumente siltítos areno
sos de estratificação cruzada. São rochas muito faturadas, com es
pelhos de fraturas esverdeados pela presença de carbonato de co
bre. Possivelmente esses sedimentos tratem-se de relíquias de um

sitio deposicional mais extenso.

PRADO et a1. (1980) correlacionaram estes sedimen
tos aos do Grupo Jaibaras.
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4.2.2 - COBERTURAS PALEOZÓICAS DA BACIA DO PARNAÎBA

Após o período de transiçäo que marca o fim da oro
gênesè brasiliana a Plataforma Brasileira entrou numa fase de es
tabilização com caracteristicas de Ortoplataforma (ALMETDA,

1969). Durante esta fase de estabilizaçãor gue se caracteriza pe
la calma tectônica, a sedimentação deixa de se processar em pe
quenas bacias que eram produto direto das estruturas do embasa
mento, com controle absolut.o das calhas mais profundas caracteri
zadas como rifts pós-tectônicos, para se espalhar em vastas síné
clises que assinalam a subsidência de áreas internas ãs faixas
de dobramentos brasilianos.

A grande sinéclise presente no Nordeste é a Bacia
do Parnafbarsituada entre os crátons de Guapor6, São f,uís e São
Francisco. A sedimentação nessa bacia se deu em área superior a
70.000 km2, durante o Pareozóíco, excedendo a área atual da ba
cia morfológica, já que estes sedimentos ocorrem em áreas mais
distantes separadas da bacia atual.

As unidades aflorantes na ãrea deste trabalho (Gru
po Serra Grande, e formações pimenteiras e Cabeças) pertencem à
fase talassocrática da Bacia do parnaíba.

- Grupo Serra Grande (SDsg) - Siluro-Devoniano

O contato inferior do Grupo Serra Grande se faz em

nÍtida discordância angurar sobre rochas do Grupo Rio Jucá, Gru
po Salgueiro, Complexo Gnáissico-MÍgmatítico e rochas plutônicas
granulares, enquanto o contato superior é concordante com os fo
thelhos da Formação Pimenteiras, marcado em alguns locais por uma

superfície ferruginosa endurecida.

Litologicamente esta unidade é constituÍda por uma

sequência de clásticos grosseiros, güê se inicia por arenitos con
glomeráticos de coloração branca (contendo horizontes de conglo
merado oligomítico), sotopostos a arenitos grosséiros com estra
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tificação cruzada e intercalações locais (principalmente no topo)
de siltitos e folhelhos arroxeados.

- Fomação pinenteiras (Dp) - Devoniaúo

Esta unidade constituí-se de folhelhos vermelhos e cinza
arroxeados, mícáceos, contendo nódulos e leitos de oólitos pirito
sos. Intercalações de arenitos e siltitos finos que variam de bran
co a cinza claro são comuns principalmente no topo da formação.
Seu contato com a Formação Cabeças é gradacional.

- Fomação Cabeças ¡ncl - Devoniano

Litologicamente constitui-se de arenitos brancos a cin
za amarelados, geralmente de aspecto maciço, frequentemente con
glomeráticosr poüco argilosos, apresentando estratificação cruza
da bem desenvolvida e intercalações locais de siltitos e arenitos
laminados. Seu contato superior com a Formação Longá é concordan
te.

4.2.3 - BACIAS MESOZÓICAS INTERIORES

As várias ocorrências de sedimentos fanerozóicos do in
terior do Nordeste não têm sido chamadas de bacias, no sentido es
pecÍfico da palavra, por não terem, em sua grande maioria, sequên
cias estratigráficas e nem derimitação espacial próprias.

Estas "bacias" são consideradas frações de uma cobertu
ra mais extensa, aprisionadas em falhas do embasamento provavel
mente reativadas em dois perÍodos: logo após o Devoniano e no Ju
rássico-Cretáceo. BEURLEN (Lg7L) as considera fragmentos de uma
única grande bacia, e acredita que devam ser procuradas suas cone
xões com as verdadeiras bacias como Recôncavo-Tucano-Jatobá, par
naÍba e Potiguar, de onde as sequências cratônicas nelas contidas
são originárias.
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Algumas destas bacias apresentam conglomerados sÍ!
tectônicos em suas margens, atestando tratar-se cle margens verda
deiras, enguanto em outrasr ês bordas retilineas parecem ser re
sultado de processos combinados de erosão e afundamento lento,
causando embutimento tardio, pós-deposicional, aproveitando anti
gas linhas de fraqueza, de modo que todo condicionamento de for
rnêr extensão e profundidade, estaria ligado ã reativação na vel
tical de antigas falhas do embasamento.

A reativação que afetou a Plataforma Brasileira a

partir do final do Jurássico foi caracterizada por ALI4EIDA (1966)

sob a denominação de "ReativaÇão !{ealdeniana".

Embora o fenômeno da reativação tenha sido maj.s

atuant.e nas áreas costeiras, refletindo o inÍcio da separação Amé

rica do Sul - África, testemunhos importantes de sua presença em

regiões interiores estão presentes na forma de bacias tectôni
cas ligadas principalmente ã reativação vertlcal das falhas pree
xistentes.
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4.2.3.1. BACIA DO ARARIPE

O complexo sedimentar que constitui a Bacia do Arari
pe estende-se através da região limitrofe dos estados do piauí, pe¡
nambuco e Ceará, tendo sua maior extensão neste último. Este com
plexo sedimentar, corresponde a um planalto com cota oscilante em
torno de 900m, que se destaca pela sua altitude em relação ao emba
samento cristalino que o circunda.

Durante grande parte do tempo de deposição da bacia,
a região oriental funcionou como polo de sedimentação e por esta
razão as unidades sediment,ares que a constituem têm aí sua maior
espessura e diversidade titológíca.

Segundo BEURLEN e I4ABESoONE (1969) e BEURLEN (L97Ll
a área do Araripe não seria, a rigor, uma bacia sedimentar, e sim
uma estrutura tectônica secundária, correspondendo a uma relíquia
preservada de uma área sedimentar maís amp1a, porém de curta dura
ção geológica.

A configuração atual da bacia, representada geomorfo
logicamente por uma chapada limitada por escarpas de erosãor êrn

torno da qual o embasamento cristalino apresenta cotas variando de
500 a 700m, é um indÍcio de que a área original de sedimentação foi
realmente maior' idéia que é reforçada pela presença de remanescen
tes depositados diretamente sobre o embasamentor êrn direcão às ba
cias de Tucano-Jatobá e potiguar.

Parece portanto bastante válido supor-se guer pelo
menos durante parte de sua hist,ória deposicional est,a área tenha
sÍdo mais extensa, ligando-se a uma das bacias costeiras da região.

O embasamento cristalino da bacia apresenta um com
portamento diferenciado. A Nw, Vt e SW e1e é constituído por rochas
gnáissico-migmatíticas e granitos. A NE, E e sE o predomínio é de
rochas met.avulcano-sedimentares e granitos.
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BEURLEN (1963), baseado no comportamento dos perfis
no contato do embasamento com a sequência sediment,ar, sugere que
o mesmo tipo de relevo existente nas margens se estenda sob a cha
pada, representando uma superfície de erosão anterior ã deposição
da sequência sedimentar.

o levantamento gravimétrico e magnetométrico da Ba
cia do Araripe (Re¡¡p e !ÍANSO , L9841 fornece novas e importantes
informações a respeito da conformação estrutural da Bacia do Ara
rípe:

o mapa Bouguer (Figura 4.3) apresenta um forte gradiente
do lado norte, indicando uma falha verticar ou quase ver
tical (Lineamento de Patos), enquanto os outros lad.os da
bacia são mais suaves.

Arguns locais apresentam fortes anomalias negativas como
em,Juazeiro do Norte, outro a 20 km a ssE dessa cidade, e
um terceiro a L5 km a ESE de Araripe, enquanto boa parte
do fundo da bacia parece ser quase horizontal, porõm leve
mente inclinado e deslocado por falhas. os cortes longitu
dinal (Figura 4.4't e transversal (Figura 4.sl (principal
mente) parecem indicar uma bacia com fundo irregular, cu
jos altos e baixos interiores podem ter ligação com dee
continuidades do embasamento, talvez um conjunto de fa
thas em escada recortando blocos altos e baixos.

No centro da bacia há um desníver que a dívide em duas
sub-bacias, leste e oeste (Figura 4.61. A sub-bacia reste
parece ser mais profunda a julgar pelas anomalias Bouguer.

o mapa magnético residual (Fígura 4.71 concorda de modoge
ral com o mapa Bouguer e apresenta tendência estrutural
em direções predominantemente NNEr Çue não ê a tendência
geral do embasamento aflorante.
Através das anomarias Bouguer e da profundidade conheci
da de um poço na Bacia do Rio do peixe, foram estimadas
profundidades que atingem qais de 2000mr €rrì duas áreas ex
tensas da Bacia. Estas profundidades, aliadas à semeLhan
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ças lítológicas com as bacias de Tucano e Potiguar, permi
t,e que se acredit,e em boas posslbilidades para a acúmulo
de hidrocarbonetos (atualmente a Bacia do Araripe já se

encontra aberta a contratos de riscos pela Petrobrás S.A. )

A Bacia do Ararípe está deslocada cerca de 50 km para les
te em relação ã Chapada do Araripe (Figura 4.6r.

'- lilapa d¡ Eacla Ararlpe (llnh¡ chela) e da Chapada Ararlpe (llnh¡ Interrompl-
da).

Fig. 4.3 - Ivlapa de Anomalia Bouguer da Bacia do Araripe.
FONTE: RAND e !4ANSO, 1984. .

- Ano¡nalla Eouguer. Interv¡lo de lsogal 5 mtllgal.

Fig. 4.4 Corte. longitudinal da Bacia do Araripe.
F'ONTE: RAND e I4ANSO, 1984.

;:{ "--'.1,i;;;:#rl'_:--- -"-)



70

- Còmpo mrgnãtlco vertlcal reslduô1. tnterv¡l

Fig. 4.5 Corte transversal da
FONTE: RAND e MANSO,

de lsogama 50 gamr.

Bacia do Araripe.
1 984.

Iro.
lo-

- Corte regional !l-t.
F'ig. 4.6

'- 

-
."-- ----.t

Anomalia Souguer (G)

Sub-bacias da
e anomalla magnãtlca resldual (ll)
Bacia do Araripe.

.lìorte det¡ìhado N-S.
Fig. 4.7

Anomalla Bouguer-(G) e anomaìla magnEtlca residual (M).
Mapa t',tagnético Residual.
F'ONTE: RAND e MANSO , L984.
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Diversos autores propuseram subdivisões estratigráfi
cas para a sequência sedimentar da Bacia do Araripe. A Tabela 4.2
reune as várias sequências propostas.

No estágio atual de conhecimento, aceita-se de forma
quase que unânime, a presença na Bacia do Araripe de testemunhos das
seguintes sequências:

Talassocrática - Formação Tacaratu /Carirí¡
Pré-rift Grupo Brotas;
Proto-Oceânica Grupo Araripe.

Com respeito ã designações formais das unidades que
compõem a sequência estratigráfica, bem como suas subdivisões, as
opiniões divergem para dois pontos de vista. Num deles um grupo de
autores defende a proposição de designações próprias para as unidg
des estudadas, considerando o isolamento geográfico e as peculiari
dades da área. o outro grupo insere parte da sequência num contexto
estratigráfico mais amplo, procurando a correlação, e muitas vezes
a própria continuidade, entre as unidades do Araripe easunidades de
outras bacias (Tucano-Jatobá, pot.iguar, parnaÍba) .

AS unidades representadas no mapa geológico anexo,
bem como os principais pontos de discussão entre os diversos auto
res que as estudaram, est,ão descritas a seguir.

- Formação Tacaratu/Cariri (SDt/c) - Si1uro Devoniano

BRAUN (1966) aludindo a "perfeita identidade lítoló
gica" que essa unidade apresentaria com relação a Formação Tacara
tu (Devoniano rnferior ou pré-oevoniano da Bacia do Jatobá) bem co
mo a sua presença em "baciasrr localizadas entre a Bacia do Araripe
e a Bacia do Jatobá (Cedro, São José do Be1monte, Mirandiba, Bom
Nome, Pajeú, Betânia e Afogados da Ingazeira) utiliza a denomina
ção "Formação Tacaratutt para esta unidade, deixando em aberto a pos
sibilidade de tratar-se somente de uma extensão de Formação Serra
Grande da Bacia do parnaÍba.
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SILVA FILHO et al. (1985) mencionam que a Formação
Tacaratu em parte se sobrepõe à Formação Brejo Santo, onde teriam
sido encontrados ostracodes cretáceos, e por isto voltam a empre
gar o termo "Formaqão Cariri" e considerar idade cretácea para es
ta unidade.

A Formação Tacaratu /Cariri repousa em discordância
sobre o embasamento, apresentando muitas vezes contato falhado com
ele ou com as unidades sobrepostas. Litologicamente ê constítuída
por arenitos grosseiros conglomeráticos e conglomerados com mg

triz arenosa, seixos e blocos angulosos e sub-angulosos de feldg
patos, rochas graníticas, quartzo e siltitos esverdeados. Alguns
desses feldspatos encontram-se caulinizados. As estruturas sed!
mentares presentes são a plano-paralela e cruzada-planar de médio
porte. Até o presente é considerada afossÍfera. Sua espessura má

xima é Ae cerca de 50m.

- Grupo Brotas - Andar Dom João (JDUI) - Jurássico

Os autores que buscam a correlação e continuidade
das sequências da Bacia do Araripe com outras bacias utilizam a

denominação "Grupo BrotasI subdividida nas "formações Ariança e
Sergi", para os sedimentos tidos como de idade jurássica da Bacia
do Araripe.

BRAUN (1966) dividiu a "Formação Missão Ve1han em

duas unidades que considerou litológica e geneticamente distintas,
identificando-as com as formações Aliança e sergi, atribuíndo-
thes esta designação, supondo uma ligação com a Bacia do Jatobá
através das "bacias" a sul do Ararípe (Cedro, São .losé do Belmon
te, Irfirandiba) onde estes sedimentos também foram identificados.

- Formação Aliança

Apresenta-se com espessura de aproximadamente 60m,
sobrepondo-se à Formação Tacaratu /CarLrí em contato discordante
(disconformidade) verificáve1 pelas silicificações no topo desta
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formação, indicativas de um hiato de sedimentação. ocorre apenas
no flanco oriental da Bacia do Araripe.

Litologicamente constitui-se de argilitos,folhelhos,
siltitos e arenitos finos, avermelhados com intercalações de lâm!
nas de aragonita e calcário ostracodal, cuja microfauna estudada
por BRAUN (L966) indicou idade purbeckiana (Jurássico Superior).

srLVA FrLHo et a1. (1985) não fazem referência a uma
descontinuidade entre esta unidade e a Formação Tacaratu/Cariri e
mencionam a presença de ostracodes cretáceos em níveis estreitos
de calcário e marga. Estes autores adotam o termo ',Formação Brejo
Santo'r para esta unidade e a correlacíonam â Formação São Sebas
tião do Cretáceo rnferior do Recôncavo, mencionando uma bacia oceâ
nica restrita como seu provável ambiente de sedimentação.

- Fomação Sergi

Ocorre também apenas no flanco oriental da Bacia
Araripe, onde apresenta espessura de mais de L40m na região
Missão Velha (Cn¡ apresentando contato de caráter transicional
a Formação Aliança.

Esta unidade foi definída como cretácea por BEURLEN

1L962) porém BRAUN (1966) devido a seu conteúdo de madeiras fós
seis, correracionou-a à Formação sergi do Recôncavo, de idade ju
rássica.

SILVA FILHO et al. (1985) mencionam a presença de
fósseis cretáceos constatada por t4oRAES et.a1. (Lg76l , bem como a
postura horizontal desta unidader eue a diferencia das preceden
tes, para considerá-la cretácea, base do Grupo Araripe e reabili
tar o termo "Formação luiissão Ve1ha" gue utilizam no seu trabalho.
Estes autores consideram planícies de maré ou planícies costeiras
fruviais, como provável ambiente para estes sedimentos.

do

de

com



GHTGNONE et al. (L986) reconhecem o Andar Dom João
na Bacia do Araripe englobando dois pacotes distintos! um inferior
constÍt'uÍdo exclusivamente de argilitos vermelhos que lembram a
Formação Aliança, e um superior composto de guartzo-arenitos, com
estratificação cruzada e contendo abundantes troncos silificados,
absolutamente semelhante ã Formação Sergi.

- Àndares Rio da Serra a Buracica (KRBI -.Cretáceo

GHTGNONE et al. (1986) baseados em bLoestratigrafia
de ostracodes propõem a presença de duas unidades do Cretãceo In
ferior pré-aptiano na sequência estratigráfica da Bacia do Arari
per posicionadas entre o Jurássico superior (Andar Dom João) e o
Cretáceo Albo-Aptiano (Andar Alagoas). Esta sequência está repre
sentada na Tabela 4.3.

TABELA 4.3

SEQUENCIA ESTRATIGRÁ,TICA DA BACIA DO ARARIPE

cElrozo tc0 q

c¡
ALUvtAo lroDER[o

TÁtus AssoctADo Ao
AIIDAR ALAGOAS

CRETÁc TO

I ltFEßl0n

AI{DAR ALAGOAS

(ALIO.APT I AilO)

x¡-rz

Kn-t

AREr{tros (rn e¡u)

FOR¡{ACÃO SANTANA

ANDARES

BURACICA E ARATU

AilDAR NIO DA SERM

ßr-¡

Kns

ARtr{ tr0s l.tAc tç0s. H
TERCALAGoES oe rot¡E
txos vERDES e veRnË
LHOS

B louoilAs RT-005.RT,006

ARE¡IITOS LENTICULARES,
FOLHELHOS VER'IEL}IOS E
VERDES

Bl0z0r{A RT-00t

JUMss tco
SUPEß I OR

ANDAR OOI{ JOÃO

Joz

Jot

QUARTZo - ARElilTos¡
LTI{TES DE SILTITOS
(rm. ssRct)

AROILITOS VERHTLHOS
(ropo on Fn ALTANÇA)

PArEo¡6 r co 0 AREillTos ctilzA, cAuLf
Ntcos, cot{clot{ERÁTlcd

PR€.cAñ8R I ANO ANDOSIAS. FIL ITOS.GR.A
¡t tTos .

FONTE: GHIGNONE et al. (1996)
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O Andar Rio da Serra está representado por siltitos
e arenitos finos, vermelhos, calcÍferos, com microfósseís da bio
zona RT-O03.

O Andar Aratu-Buracica constitue-se de quartzo are
nitos grosseiros e conglomeráticos em bancos maciços intercalados
com folhelhos verdes e vermelhos, síltitos e calcáreos arenosos
ou arenitos calcíferos. O Andar Aratu está definido pelas biozo
nas RT-005 e 006, enquanto que o Andar Buracica encontra-se ainda
mal determinado.

Os registros sedimentares do Cretáceo Inferior pré-
Aptiano são típicos dos processos "ríft-valley,', condicionados e
alimentados por falhas marginais com sedimentação clástica lacus
tê, bordejada por leques deltãicos. correspondem ã ,'sequência dos
Lagos" de ASMUS e GUAZELLI (198L) e aos primeiros registros de de
posição em "rifts" de ESTRELLA (1971).

Existem duas concepções diferentes para o Grupo Ara
ripe. Uma delas assume esta unidade como sendo constituída das for
mações Santana e Exu, com posicionamento aptiano-albianorconforme
BR.A,UN (1966).

A outra concepção aceita por exemplo por SILVA FILHO
et al. (1985)r.considera o Grupo Araripe constituído pelas forma
ções Missão Ve1ha, Santana e Exu, com posicionamento entre o Neoco
miano (?) e Albiano.

- Formação Santana (Ks) - Cretáceo

É considerada a unidade mais importante da bacia
razão dos depósitos de gipsita com grande valor econômico.

A Formação Santana sobrepõe-se à Formação Sergi, o!
de esta ocorre, e sobre o embasamento na part.e ocidental do Arari
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Pe, com espessura de aproximadamente 200m. Litologicamente é cons
tituída por uma sequência de siltitos e folhelhos com leitos de
calcário ostracodal, seguindo-se intercalação de finos leitos eva
poríticos com folhelhos betuminosos e calcários, denunciando pos
síveis conexões circunstanciais com o oceano.

Os evaporitos muitas vezes se espessam formando ca
madas de até 20m de espessura. Acima desta camada segue-se uma se
quência de calcários e margas, com concreções calcárias onde ocor
rem fósseis de peixes, siltitos e folhelhos. A presença de um ní
vel de ictiótitos bem definido sugere uma brusca mudança de ambien
te, talvez uma entrada episódica do mar.

GHIGNONE et aI. .(1986) correlacionam a Formação San
tana com a Formação Muribeca, da Bacia sergipe-Aragoas, baseados
na similaridade de suas íctiofaunas. MORAIS et al. lL976l, com ba
se em dados palinológicos, atribuem à Formação Santana idade albo
-aptiana.

- Formação Exu (Ke) - Cretáceo

A Formação Exu repousa ora sobre a Formação Santa
na ora sobre o embasamento, formando a Chapada propriamente dita,
com uma espessura máxima de aproximadamente 300m. Litologicamente
constituí-se de arenitos finos, argilosos e níveis conglomeráti
cos com seixos de quartzo e feldspato de até 5 cm. As cores va
riam de vermelho a creme-amarelado com estratificações cruzadas e

horizontais.

BRAUN (1966) correlaciona a Formação Exu com a Forma

ção Urucuia, em Goiás, devido a sua litologia e o níve1 que ocu

Pâ, e com o arenito que capeia a Serra Negrar Dâ Bacia de Jatobá.
BEURLEN (1971) a correlaciona com a Formação ltapecuru da Bacia
do Parnaí¡a. As formações Urucuia e rtapecuru são correlacionadas
entre si por NORTHFLEET e MELo (1967 ) e AGUIAR (1969).LII{A (1978b)
afirma que uma antiga conexão entre os arenitos Exu e Açu (Bacia
Potiguar) tem respaldo patinológico.
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Os sedimentos do Andar Alagoas se superpõe em dis
cordância angular aos de outras idades em todas bacias do l¡orte]
Nordeste. Na Bacia do Araripe as formações Santana e Exu, pela ho
rizontalidade de seus estratos, modelam o relevo de chapada que a

caracteriza, em flagrante contraste com as anomalias estruturais
do restante da bacia.

4.2.3.2 BACIA DO RIO DO PEIXE

A área sedimentar que constitui a Bacia do Rio do
Peixe tem quase todos os seus limites controlados por falhas que
garantiram a preservação de suas camadas, apesar da prolongada ero
são.

As rochas do co^tpt"*o Gnáissico-Migmatítico que lhe
servem de embasamento formam serras (representantes dos blocos al
tos das falhas) em torno da baciar.guê se apresenta como terrenos
planos e baixos, com cotas variando em torno de 230m.

Localiza-se no extremo nordeste da área deste traba
lho, dividida em três sub-bacias das quais duas, Triunfo e Souza,
estão nele contidas, separadas por estreita faixa do embasamento.

- Grupo Rio do Peixe

A primeira referência ã Bacia do Rio do Peixe foi
feita por CRANDALL e Í'IILLIANS (1910) que a correlacionaram com as
formações cretáceas do Ceará, supondo uma ligação com os arenitos
da Bacia de Lavras da Mangabeira e com as camadas basais da Bacia
do Araripe.

BRAUN (I969) dividiu a bacia nas sub-bacias de Souza

e Brejo das Freiras (Triunfo) e caracterizou uma coluna estrati
gráfica com três tipos litológicos distintos: um superior, que
chamou unidade "C", com psamitos e psefitosi uma intermediária
t'8", com pelitos e psamj-tos, e uma inferior, "4", psamítica com

psefitos, considerando-as sintectônicas devido as mudanças facio
lógicas que ocorrem nas proximidades das falhas que condicionam a



79

bacia' representadas pelo aparecimento de conglomerados tectôni
cos intraformacionais.

O estudo do conteúdo fossilífero destas unidades rea
lizado por este autor permitiu colocá-las no intervalo Berrisia
no-Barremiano (cretãceo rnferior), no lapso de tempo entre a sedi
mentação das formações Sergi e Santana, da Bacia do Araripe.

ALBUQUERQUE (1970) reconheceu três unidades na se
quência que chamou "Grupo Rio do Peixerr, correspondentes pratica
mente às unidades de BRAUN (1969), adotando os nomes: rrFormações

Antenor Navarro e Souza " para as duas primeiras e críando para a

superior a denomÍnação "Formação Rio Piranhas".
a

- Formação Antenor Navarro (Kan) - Cretáceo

Constitui a unidade basal do Grupo Rio do Peixer r€
pousando em discordâncía angular sobre o embasamento. Aflora por

toda extensão da borda das bacias ê¡ nos contatos Por falhar rro

lado menos afundado dos blocos,

Litologicamente é constituÍda por sedimentos imatu
ros, mal selecionados, angulosos, incluindo brechasrconglomerados
brechóides com seixos e blocos de rochas cristalinas cuja matriz
é arenosa, grosseira, mal selecionada e arcoseana, evoluindo para
arenitos grosseiros e conglomeráticos, arcoseanos com estratifica
ção cruzada que, gradativamente, passam para arenitos finos menos
arcoseanos. sua espessura máxima é aproximadamente g0m.

- Formação Souza (Kso) - Cretáceo

Sua ocorrência restringe-se ãs bacias mais profun
das. O contato com os arenitos fínos do topo da Formação Antenor
Navarro é concordante e gradacional, Apresenta-se normalmente em

nÍvel mais rebaixado e aplainado do que os clásticos grosseiros da
sequência basal.

I
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Na sua composição litológica predominam arenitos fi
nos e siltitos com leitos argilosos e de marga intercalados. Algu
mas vezes apresentam níveis arenosos grosseiros, até conglomeráti
cos, principalmente na sua parte inferior. Sua espessura máxima é

estimada em 1200m.

- Formação Rio Piranhas (Krp) - Cretáceo
1

Ocorre apenas a SE da cidade de Souza (PB)margeando

o Rio Piranhas, repousando concordantemente sobre a Formação Sou

za em contato gradacional, separada do embasamento por falhas de
gravídade.

Litotogica¡rente constÍtui-se por arenitos finos, calciferos,

cimentados por nnterial sflto-argiIo3o, evoluindo ¡nra arenitos conglcneráti

cos e conglorerados. Sua espessura rnáxi¡na ê de 320 m.

4.2.4 - RET'IANESCENTES PALEO-MESOZÓICOS

Outras áreas-testemunho contendo sedimentos correla
cionãveis às unidades sedimentares que ocorrem na Bacia do Arari
pe estão presentes ao seu redor, separadas por rochas do embasa
mentor €m posição intermedíária em relação a outras bacias.

'Baciai de Santo Inácio - localiza-se a sudoeste da
Bacia do Araripe, junto ao Lineamento Pernambuco. Geomorfologica
mente apresenta-se como um platô que constitui a Serra do Inácio.
As rochas que formam esta serra são siltitos calcíferos que tran
sicionam para calcários e margas, com depósitos de gipsita, enci
mados por calcários argilosos, portadores de peixes fósseis cor
respondentes à Formação Santana, com uma espessura de aproxima
damente 80m, em contato discordante com o embasamento cristal!
no. O contato superior 6 concordante com arenitos da Formação Exu
cuja espessura é estimada em 130m.
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'Baciar de Cedro - na região de Cedro (en¡ a sudes
te da Bacia do Araripe, ocorrem sedimentos repousando discordan
temente sobre o embasamento, considerados correspondentes aos are
nitos da Formação Tacaratu/Cariri e folhelhos e argilitos corre
Iacionados ã Formação Aliança.

rBacia' de São José do Belmonte localiza-se na
região de São José do Belmonte (en¡ a sucleste da Chapada do Ara
ripe. Os sedimentos desta bacia são arenitos de granulaçao hete
rogênea, com óxido de ferro formando o cimento em alguns pontos.
Estes arenitos são correlacionados à Formação Tacaratu/Cariri.

Além dos arenitos ocorrem nesta bacia, condicionados
por falhas de gravidade, argilitos, siltitos e folhelhos correla
cionados ä Formação Aliança.

"Bacia" de Bom Nome localiza-se a poucos quilôme
tros a sudeste da Bacia de são José do Belmonte, separada pelo
embasamento e condicionada por falhas de gravidade. Apresenta are
nitos de Formação Tacaratu/Cariri.

'Bacian de llirandiba
cia do Arariper Dâ continuidade da
ge as bacias de Cedro, São José do

cão à Bacia do Jatobá, preenchida
Tacaratu, Aliança e ltlarizal (Kmz).

localiza-se a sudeste da Ba

faixa de sedimentos que abran
Belmonte e Bom Nome, em dire

por sedimentos das formações

'Bacia' de Bastiões - Localiza-se a norte da Chapa
da do Araripe, junto à Falha de Tatajuba, na forma de reduzida
capa elevada repousando sobre rochas migmatíticas. Contém sedi
mentos da Formação Antenor Navarro.
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'Bacia" de Lavras da trtangabeira - Locariza-se a nor
deste da chapada, próximoa cidade de Lavras da lr,langabeira (cr¡ ,
na forrna de duas ocorrêncías cle rochas êedimentares (J1) pre
servadas por falhas de gravidade com direção N408.

PRIEM et al. (1978) dataram silts båsicos interca
lados concordante e sub-concordantemente, nos sedimentos da Ba
cia de Lavras da Mangabeira, obtendo valores de L7s t 4 m.a. (,Ju

rássíco rnferior a Médio) r e correlacÍonaram este magmatÍsmo com
os diques básicos que surgiram por ocasião de separação América
do sul-.Á,frica, o que indicaria um inícío de sedimentação ante
rior ao Berriasiano para estgs sedlmentos.

"Baciai de Pajeú - está parcialmente contida na
área de trabalhor prêêDChida por sedimentos da Formação Tacara
tu.

"Bacia" de Betânia - localiza-se a sudeste da Be
cia do Ararípe, mais próxima ä gacia do ilatobá, condicionada por
falhas de gravidade de direção NE, na forma de morro-testemunho
com escarpa voltada para SE.

Está parcialmente contida no extremo SE da área des
te trabalho. os sedimentos que nela ocorrem são consider.ao" p"t
tencentes ä Formação Tacaratu.

"Bacia" de Barro - localiza-se a nordeste da Chapada,
junto ã cidade de Barro (cn¡, em direção à Bacia do Rio do pei
xê. Apresenta-se na forma de duas ocorrências sedimentares depg

sitadas diretamente sobre o embasamento¡ condicionadas a um ramo
do Lineamento de Patos. Apresenta sedimentos cretáceos do Andar
Rio da Serra a Buracica.
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4.2.5 - COBERTURAS CENOZOTCAS

Os depósitos cenozóicos representam uma resposta a
um estágio tectônico ortoplataformal. Caracterizam-se por fases
alternadas de aplainamento (estabilídade) e sedimentação (ruptu
ra do equilíbrio).

- Coberturas Colúvio-Eluviais Indiferenciadas (Tecl - Terció
rio.

Ocorrem a NW da Chapada, em manchas descontinuas até
a borda da Bacia do Parnaíba. Sua caracterização nas imagens de
satêlite é relativamente simples devído ao seu comportamento dife
rente (ausência de feições orientadas) das unídades que recobre.

- Aluviões (Qa) - euaternário

Nas áreas de relevo mais acidentado as aluviões são
extremamente escassas e limitadas às faixas estreitas e delgadas
do leito dos rios e riachos mais importantes.

De forma geral os sedimentos constituem-se de areias
grosseir¿s até cascalhos e, mais próximo ãs nascentes, são co
muns blocos rolados das rochas das vertentes.

comportamgn9o das coberturas sedi-mentares nas rmagens
Fotográficas

As coberÈuras sedimentares fanerozólcas são facit
mente identlficadas sobre as imagens fotográficas em razã,o do
comportamento tot,almente dlferente que apresentam em relação às
demais unidades mapeadas, no que se refere à densidade e arranjo
dos elementos texturais e tonalidade de cinza.

De uma forma geral as coberturas sedl-mentares aprg
sentam text,ura llsa, com baixa densldade de elementos texturals
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de relevo e drenagem em todas as imagens, com tonalidades de cin
za mais escuras no canal 7 e claras no canal 4 do TM e matizes
do magenta nas composições I'falsa-cor" devido a presença de co
bertura vegetal mais uniforme (Cerrado) que limita a participa
ção do solo nu no padrão de resposta espectral.

A Bacia do parnaíba apresenta-se como um planalto
e seu contato com o embasamento se dá, em quase toda sua exten
são, por intermédio de escarpas o que facilita sobremaneira sua
individualização. A separação entre as unidades que a compõem
na área de trabalho, Grupo Serra Grande e Formação pimenteiras
e cabeças, também é facilitada pela presença de escarpas nos
contatos, e pelo comportamento característico que apresentamrem
função de sua constituicão 1irtológica.

o Grupo serra Grande, composto de arenitos grossei
ros, apresenta densidade muito baixa de elementos texturais de
relevo e drenagem e tonalidades de cinza mais escuras no canal
7 do TM do que a Formação Pimenteiras, composta predominantemen
te por folhelhos que the conferem textura mais rugosa, commaior
densidade de elementos texturais de relevo e drenagem e tonali
dades de cinza mais claras no canal 7 das imagens TM devido a
maior participação do solo exposto no padrão de resposta espec
tral. A Formação cabeças, constituída também por arenitosrapre
senta comportamento semelhante ao do Grupo serra Grande.

Na Bacia do Araripe identifica-se de imediato a cha
pada formada pelos arenitos da Formação Exu, separada do embasa
mento e das demais unidades por escarpas erosivas bastante de
senvolvidas. A Chapada apresenta em todas imagens fotográficas
textura muito lisa, com baixa densidade de elementos texturais
de relevo e drenagem. Nas imagens TM apresenta tonalidades cla
ras de cinza no canal 4 e escuras no canal 7 e matizes de magen
ta nas composições coloridas "falsa cor,', relacionadas a cober
tura vegetal mais desenvolvida e homogênea (Cerrado) que inibe
a particÍpação do solo nu na resposta refletida.



85

As demais unidades da Bacia do Araripe têm sua indi
vidualização prejudícada pelo intenso uso do solo observado no
cariri que mascara seu padrão de resposta espectral, porém sua
separação do cristalino pode ser facilmente realizada em qualquer
das imagens LANDSAT a partir da textura mais lisa e tonalidades
de cinza contrastantes, relacionadas a cobertura vegetal mais de
senvolvida.

A Bacia do Rio do Peixe, com relevo arrasado e re
baixado em relação ao cristalino, apresenta comportamento dife
rente em relação às demais bacias. Embora sua caracterização a
partir dos critérios de rugosidade sejam os mesmos observados pa
ra outras áres sedimentaresr.ou seja, textura lisa, com baixa
densidade de elementos texturais r. os critérios baseados em tona
lidade de cinza ou matizes de cores são diferentes, já que apre
senta-se com tonalidades mais claras de cinza no canal 7 do TM e
matizes do azul nas composições I'falsa-coÍ", denunciando uma

maior participação do solo nu na resposta refletida.
I

A indívidualização das formações Antenor Navarro
e Souza pode ser feita con facilidade baseada nos critérios de tona
lidade de cinza e matizes de cores, mas é praticamente impossí
vel através de critérios de rugosidade. A Formação Antenor Nayar
ro composta de arenitos, apresenta tonalidades mais escuras de
cinza no canal 7 das imagens Tltl e matizes esmaecidos do azul
nas composições "falsa-cor", enquanto que a Formação souza, cons
tituÍda predominantemente de folhelhos e siltitos, possue tonali
dades de cinza maís claras no canal 7 das imagens TM e matizes
mais consistentes do azul nas composições "faIsa-cor". Esse com
portamento diferencj-ado está sem dúvida relacionado às diferen
tes litologias, que apresentam condições desiguais para o estabe
lecimento da cobertura vegetal, uma vez que o padrão de resposta
espectral da Formação souza tem uma maior participação do solo
nu.

Os remanescentes paleo-mesozóicos destacam-se facil
mente do embasamento por apresentarem as características gerais
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das áreas sedimentares e sua ídentificação mais clara é feita no
canal 4 das imagens TM.

4.3 OS FALHAMENTOS

A ãrea de trabalho apresenta um sistema de falhas
subverticais e essencialmente transcorrenLes, onde se destacam
os lineamentos de Patos, Pernambuco e Cariris Velhos, com dire
ções aproximadamente EW, que cortam e arrastam subtransversalmen
te as estruturas pré-cambrianas definindo uma "Zona Transversal"
(EBERT, L9621 .

Essas falhas e seus sistemas secundáríos formam fei
xes estreitos de rochas catacl-ásticas e miloníticas que se esten
dem por dezenas ou centenas de quilômetros, isolando blocos sub
lenticulares alongados na direção NE (Figura 4.8).

Essas estruturas são capazes de delimitar as unida
des geotectônicas primárias (maciços e sistemas de dobramentos)
ou quando internas a essas unidades sobrepor suas característi
cas tectônicas. Sua participação direta ou indireta, através
da variação no tipo e intensidade do rejeito no tempo geológico
e no espaço geográfico, está presente nos principais eventos geo
lógicos que têm lugar na área de trabalho, como sedimentação e

magmatismo, e mesmo na morfologia regional.

Embora claramente policíclicas, estas falhas serão
tratadas em função do movimento relativo de blocos mais evidente
que elas registram, de modo que as principais falhas presentes na

área são as de rejeito direcional, algumas falhas de empurrão e

um sistema de alinhamento N408, côm características de falhas de
gravidade, proposto pela primeira vez neste trabalho.
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4.3.1 - FALHAS DIRECIONAIS

8B

orlentações gerais dos

trabalho são EW, NE enaLs na area
As

de

sistemas de falhas direcio
NÍ{.

Falhas Direcionais EI{

As falhas direcionais do sistema EW são representa
das pelas falhas de Patos, Pernambuco, Cariris Velhos, Piranhas
Velhas e Malta. AIém dessas feições já bastante conhecidas, mere
ce menção um conjunto de falhas, alinhadas segundo essa orientg
ção, que passa a sul das cidades de Parnamirim, Salgueiro e Ser
ra Talhada.

As falhas do "iJa.^. EW têm seu traço marcado por
possantes zonas miloniticas e apresentam, como movimento princi
pal, rejeito horizontal destral, mas são também citadas evidên
cias de movimentos verticais ao longo de sua extensão como no L!
neamento de Patos com elevação do bloco norte em relação ao blo
co sul (SILVA FILHO et â1., 1985) , e noLineamento Pernambuco, com

elevação do bloco sul em relação ao bloco norte (CALDASSO et ê1.,
r.981).

As evidências de rejeito horizontal destral dessas

estruturas são bastante evidentes nas feições de arrasto visÍveis
nas imagens fotográfícas utilizadas neste trabalho, sendo notá
veis as "dragS" junto ao Lineamento Pernambucor no bloco sul pró

ximo a Paulistana (PI), a coalescência das falhas NE segundo ân

gulos agudos, junto a todas elas e a tangência da foliação pre

existente junto a descontinuidades representadas por estas fa
lhasr no bloco com.deslocamento para a direita.

a sacia do r.TTlril":u:;1.:::::::'::i:
chão e pela inflexão que apresentam as

des de Fronteiras (ef¡ e Campos Sales

do Lineamento de Patos sob

retilinldade no Riacho Ria
falhas NE entre as cidg

(cE). Esta inflexão é pal
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ticularmente clara nas imagens RBV e TM que não sofrem prejuizo
no realce das feições EW pela visada lateral leste-oeste, como

no caso das imagens SLAR.

O deslocamento de blocos ao longo das falhas dire
cionais EV,f é da ordem de centenas de quilômetros. SADOWSKI (1983)
o calcula em no mínimo 350 km, acrescentando que tal valor per
mitiria supor uma continuidade entre o Sistema de Dobramentos
Piancó-elto Brígida do interior da Zona Transversal, e o Siste
ma de Dobramentos Seridór âo norte.

Falhas Direcionais NE

AS falhas direcionais NE, todas com rejeito hori
zontal sinistral, apresentam comportamento diferente, em ter
mos de sua orientação, de acordo com a sua posição dentro da
zona transversal, o que permite separá-las em três compartimen
tos: um deles entre os lineamentos de Patos e Cariris Velhos;ou
tro entre os lineamentos de Cariris Velhos e o conjunto de fa
thas que parece constituir um importante lineamento passando a

sul de Parnamirim, Salgueiro e Serra Talhada e um terceiro a par
tir desse lineamento para o sul.

O primeiro compartimento, gue tem como representan
tes as falhas de Boqueirão dos Cochos, Tigre e Aguiar, reune fa
thas com orientação geral N558. O segundo 6 representado pelas
falhas de Riacho dos Bezerros, Salgueiro, Umburana e Serra Ta

thada, com direção geral N20E e o terceiro compartimento, apre
senta novamente falhas com direção geral N558.

Essa compartimentação dentro da Zona Transversal
deve estar relacionada à posição das falhas NE em relação às fa
lhas príncipais EW (lineamentos de Patos e Pernambuco) de modo

que as falhas mais próximas sofrem maior deslocamento por rota
ção que as falhas internas.
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Estas falhas apresentam rejeito horizontal sinistral,
como pode ser observado nas feições de arrasto ("drags"rfoliação
preexistente) discerníveis nas ima,gens fotogrãficas, embora re
gistrem-se localmente ao longo de seus traços no terreno evidên
cias de rejeito inverso truncando foliações e de reativação por
esforços tensionais, com blocos rebaixados contendo unidades com
posição estratigráfica superior aos blocos vizinhos.

Falhas Direcionais Nlil

As falhas direcionais NV'l apresentam rejeito horizon
tal destral o que é também mostrado pela disposição das linhas
de forma no Mapa de Anomalias lvlorfoestruturais (Anexo Zl .

a

As falhas mais notáveis com essa orientação
cem controlando o Riacho Gravatá e o Rio Brígida próximo
e são particularmente importantes na Bacia do Araripe,
nando terraços estruturais relacionados à reativação por
ços tensionais.

apare
a Exu,

condicio
es for

inicial
(Figura

com

Os efeitos das falhas com orientação NW na morfolo
gia podem ser observados ao longo da estrada que liga Araripina
(PE) a Crato (CE). Essa estrada, gü€ percorre toda a Chapada do
Araripe longitudinalmente, é retilínea e extremamente planare es
sa monotonia somente é quebrada por uma sequência de cinco de
pressões, percorridas por riachos intermitentes, espaçadas por
dezenas de quilômetros, a prímeira exatamente em Feira Nova (eU¡

e a última no Riacho Jardimr Dër divisa PE/Ca. Essas depressões
correspondem a reflexos na superfÍcie de falhas profundas causa
dos pela meteorizaçäo mais intensa ao longo dessas linhasr eue
acelera a erosão dos arenitos da Formação Exu.

4.3.2 - ALINHAMENTOS N4OE

mente
s.2l .

Esse sistema de alinhamentos foi detetado
a partir do Mapa de Feições Lineares Negativas NW

Nesse mapa ocorrem extensos alinhamentos paralelos,
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orientação N40E (marcados com setas na figura), discordantes da
orientação geral das falhas e foliação das rochas do complexo
gnái ss ico-migmatítico .

O mais notáveI desses alinhamentos ocorre no quadrante
nordeste da área de trabalho atravessando a Bacia do Río do peixe
e as rochas do complexo gnáissico-migmatítico a partir da Falha
de Portaregre, penetrando na Bacia do Araripe, sendo possível
perceber-se inclusive sua continuidade para sul. No t"lapa de Anoma
lias Morfoestruturais (Anexo 2) esta direção condiciona altos e ba!
xos estruturais que sugerem uma sucessão de "horsts" e ,'grabens".

A partir desses dados foram procuradas evidências de
movimento relativo de bloco= l. área entre as Bacias do Araripe
e Rio do Peixe atravessada pero alinhamento N408, já que para nor
te a Fa1ha Portalegre, que separa a sub-bacias de Souza e Triunfo,
limita blocos altos e baixos do embasamento.

Essas evidências foram procuradas inicialmente a par
tÍr da interpretação visuar das imagens fotográficas, e nessa ta
refa revelaram-se mais eficazes as imagens RBV por apresentarem-
-se completamente sem cobertura de nuvens, com excelente realce de
relevo devido ao ângulo de elevação solar (43o) e com boas condí
ções de contraste nas tonalidades de cÍnza permitindo separação en
tre as zonas homólogas. As imagens Tl4 tiveram sua utilização pre
judicada pela cobertura de nuvens e pelo ângulo de elevação solar
(570) que não permitiu realce de relevo satisfatório.

A interpretação dessa imagem (Figura 4.gl está repre
sentada na Figura 4.10.

Nesta figura, a sul da Bacia do Rio do peixe, pode ser
identificada uma zona homóloga, caracterizada por elementos textu
rais de relevo (cristas formadas por níveis quartzosos) alongados
segundo a direção EW, associada a rochas de grau metamórfico mais
baixo preservadas em calhas sinformais. Esta zona homõloga apre
senta-se cortada por alinhamentos N40E que marcam interrupções nos



92

elementos texturais de relevo e delimitam alargamentos da zona ho
móloga de leste para oeste.

Esta situação é sugestiva de estruturas sinformais cor
tadas por falhas normais, onde o bloco que se eleva (A) apresenta
largura menor e o bloco que se abate (B) largura maiorr pâra a

faixa de rochas contidas na calha sinformal.

É interessante assinalar-se também, o deslocamento dos
elementos texturais de relevo representados pela Serra de Santa
Catarina e Serra do Amaro, com o truncamento desta e a virgação da
primeira, junto ao alinhamento de direção N40E que passa por Ter
ra lt'lolhada. O mergulho destas estruturas, dado pela assimetria de
relevo salientada pelas sombra-s na imagem fotográfica, é para nor
te. Nessa configuração o deslocamento de blocos está marcado pelo
deslocamento geográfico (no sentido do mergulho) dos elementos
texturais de relevo no bloco que se eleva (A) em relação ao bloco
que se abate (B).

Essas evidências foram também procuradas no campo, nes
ta área compreendida entre as bacias do Araripe e Rio do Peixe.

A constatação verificada logo de início é que as zonas
de juntas N40E estavam presentes, prevalecendo em número sobre ou

tras direções em praticamente todos afloramentos, e mantinham sua
identidade por toda área, como a 1km da cidade de l,lilagres (CE)

na BR-116, cortando arenitos da Formação Tacaratu/Cariri (Figura
4.1t1 ¡ no quilômetro 16 da rodovia PB-384 que liga Cajazeiras (PB)

a São ,Iosé de Piranhas (PB), cortando rochas gnáissicas do comple
xo gnáissico-migmatítico (Figura 4.121, ou ainda a norte de Caja
zeiras na forma de encaixe da drenagem em fraturas com essa dire
ção em áreas onde prevalece a foliação EW das rochas gnáissico-
migmatíticas. Esta orientação da drenagem pode ser observada in
clusíve nos rios mais importantes, como o Rio Piranhas que segue
a direção N40E até encontrar a Bacia do Rio do Peixe, mas é parti
cularmente interessante a situação do Rio São José (ou Rio Cipó
na carta topográfica 1:100.000 Folha Cajazeiras) que se encaixa
num prolongamento da Falha de Portalegre, segundo a direção N40E.
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I .. '

Flg. 4.11 Zona de juntas em arenitos da Fonmação Tacaratu/Cariri.
a'

Em aflorgmento localizado a 1 km da cidade de Milagres
(Cf¡, na rodovía BR-116, obóerva-se zona de juntas bom atitude N40E

vert., com espaçamento dè 1m, cortando arenitos da Formação Tacara
tu/Cariri, na Bacia do Araripe.

o
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rig. 4.12 zona de juntas em, rochas. gnáissjco-migmatiticas.
a ' 

I ' 
"' 

t

No Km 16 da rodovia pB-384, que liga Cajazeiras a

são José de Piranhas, observatse zona de juntas com as mesmas
propriedades daquela åa Figrfra 4.112 atitude N40E vert., com es
paçamento de 1m, cortando rbchas gnáissico-m!-gmatÍt.icas.

.; '

A manuten6o das mesmas propriedades por grandes dis
tâncias, atravessando rochas de idades diferentes, é uma das ca
racterÍsticas marcantes dos "conjuntos de zonas de juntas,, de
PLTCKA (19741.
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A constatação do movimento relativo de blocos
longo da direção N40E também foi verificada no campo

ao

No quilômetro 1"7 da rodovia pB-384, próximo ao luga
rejo de Terra Molhadar âs rochas gnáissicas do complexo gnáissico
-migmatítico apresentam evidências de deslocamento vertical, na
forma de dobras de arrastor âo longo de um plano com direção N408,
conforme ilustrado na Figura ¿.ig.

Na Bacia do Araripe estão documentadas diversas fa
lhas de gravidade com direcão N40E separando blocos do embasamen
to, da Formação Tacaratu/Cariri, bem como das unidades jurássicas.

4.3.3 - FALHAS DE EMPURRÃO

As falhas de empurrão mais notáveis da área de tra
barho, falhas de Tatajuba e Farias Brito, estão situadas fora da
zona transversal limitada pelos lineamentos de Patos e Pernambuco.

SADOWSKI (1983) relaciona estas falhas ao mesmo sis
tema de esforços que deu origem ãs transcorrências destrais (pa
tos e Pernambuco) r iniciando-se a sequência de deformações pelos
grandes falhamentos de empurrão e finalitando-se pelas transcor
rências que virgariam os empurrões de alto ângulo.

ul

As feições de empurrão dentro da zona transversal,
como na falha de Sitio dos Moreiras, são proporcionadas pela com
ponente de compressão oblíqua das falhas direcionais destrais.
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Fig. 4.13 - Dobras de arrasto em rochas gnáisslco-migmatltlcas.

No Km 17 da. rodovia PB-384, próximo ao lugarejo de

Terra lfolhada, podem ser observadas dobras de arrasto em rochas
gnálssico-mÍgmatíticas evídenciando movÍmento relativo de blocos,
com abatÍmento do bloco da esquerda em relação ao bloco da dÍrei
ta.



CAPÎTULO 5

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
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*
Mapas de Feições Lineares Negativas e Curvas de Isofrequência de
Feições Lineares Negativås são discutidos neste capítu1o.

5. ]. - MAPA GEOLÓGICO

os diversos aspectos do mapa geológico no gue se refe
re à natureza das unidades litoestruturais e estruturas mapeadas,
bem como suas características las imagens fotográficas, )ã foram
discutidos no capítulo referente à geologia da área, mas alguns as
pectos' principalmente aqueles relacionados especificamente à expg
riência adquirida pelo uso das imagens, devem ser ressaltados:

o A utilização de produtos de Sensoriamento Remoto cobrindo
grande parte do espectro eletromagnético desde a faixa do
visível (imagens RBV/LANDSAT-3 e canal 5 das imagens I{SS),
infravermelho refletido (cana1 7 das imagens [fSS e canaís
4 e7 das imagens TI\,1) até a faixa das microondas (mosaicos

de imagens SLAR), facilitou sobremanej-ra os trabalhos de

interpretação/compilação, uma vez que o uso combínado des
tes produtos permite aproveitar as vantagens de todos eles
e contornar as desvantagens individuais de resolução espec
tral, resolução espacial, ângulo de elevação solar e cober
tura de nuvens.

o Os critérios de individualização de zonas homólogas basea
dos exclusivamente na rugosidade, gü€ são utilizados na itr
terpretação de imagens SLAR, não são suficientes para ca
racberização de unidades litoestruturais.As imagens LANDSAT

permitem a utilização de critérios de rugosidade simulta
neamente aos critérios de contraste de tonalidades de cin
za baseados no padrão de resposta espectral dos alvos, e

99
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portanto levam aos melhores resultados
zonas homólogas.

zação de

As imagens IvISS são amplamente superadas pelas imagens Tl'1,

mas algumas imagens de datas mais antigas, eüe apresentam
pouco uso do solo, menor ângulo de elevação solar e cobertu
ra de nuvens de 08 são ainda bastante eficientes.

As imagens RBV/LANSAT-3 apresentam resolução espacial razoâ
vel, mas registram apenas a resposta refletida dos alvos na

região do vísível, não permÍtíndo a utilização de critérios
de individualização de zonas homólogas baseados no contraste
de tonalidades de cinza apresentado pelos alvos em diferen
tes faixas do espectro eletromagnético. A disponibilidade de

imagens RBV sem cobertura de nuvens e com baixos ângulos de

elevação solar, aliada a razoável resolução espacial foram
os fatores que levaram à sua utilização neste trabalho.

A tentativa de se obter estereoscopia com imagens RBV utili
zando duas imagens de passagens diferentes da mesma órbita,
aproveitando o deslocamento existente entre estas passagens,

se revelou satisfatória apenas em alguns locais onde o rele
vo é mais movimentado, não se justificando seu uso de forma
extensiva.

As imagens TM apresentam a melhor combinação de resolução
espacial/resolução espectral dentre todos os produtos utili
zados, e o uso simultâneo dos canais 4 e 7 revelou-se omais
indicado para áreas de clima semi-árido, onde ê grande a par
ticipação do solo rür e mesmo da própria rochar Do padrão

de resposta espectral dos alvos da superficie do terreno.

o ângulo de elevação solar é o critério mais importante (ob

viamente depois da cobertura de nuvens) a ser levado em con

sideração na escolha das imagens LANDSAT. Observou-se duran
te a utitização das imagens fotográficas para caracteriza
ção das estruturas e unidades litoestruturaís, que imagens

a

o

o
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de menor resolução espacial, como as imagens RBV e MSSrmas
com menor ângulo de elevação solar, apresentavam em alguns
momentos melhores resultados que as imagens Tll, devido ao
realce proporcionado pela formação de sombras.

A escolha da imagem com melhor ângu1o de elevação so
lar, em função da data de passagem do satéliter pode ser feita com
a utilização de rlonogramas de altura solar, como os presentes em

STEFFEN (L9771 , que apresenta ábacos específicos para diversas la
titudes. No caso da área deste trabalho, próxima a ratitude Lgos,
as melhores datas seriam nos meses de Junho e Julho, nas quais, in
felizmente, as imagens TM disponíveis até então, apresentavam ex
tensas coberturas de nuvens que não permitiram sua utilização.

5.2 - ¡4APA DE ANOMALIAS MORFOE.STRUTURATS

Para a análise do l"lapa de Anomarias l"lorfoestrutudais
(Anexo 2l devem ser lembrados alguns detalhes levados em conside
ração na sua confecÇão:

as feições assimétricas de relevo e drenagem foram inter
pretadas como mergulhos de estratos e/ou basculamento de
blocos;
vários fatores ou variáveis naturais podem influenciar nos
dados de assimetria, porérn quanto maÍs estruturada for a
forma de assimetria, menor será a chance de ser produzida
por fatores aleatórios;
a estruturação ê dependente tanto da litologia quanto da es
trutura geológica, outros fatores como clima e história mor
genética também têm sua influência.

Admitiu-se neste trabalho que o principal controle das
formas de drenagem é exercido por descontinuidades geolõgicas. Es
tas descontinuidades foram consideradas como produzidas por defor
mações tectônícas e/ou descontinuidades estruturais.
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A análise das feicões assimétricas sobre a rede de

drenagem obtida a partir de cartas topográficas e imagens foto
gráficas é feita no sentido de associar elementos e arranjos es

truturados. Esta associação permite construir linhas de forma com

um conteúdo geológico decifrável.

Este conteúdo geológico foi interpretado, e dessa in
terpretação extraiu-se os resultados mais importantes (Figura
5.1),

A Bacia do Araripe é cortada por um sistema de falhas de

orientação NW, dos quais as mais importantes são aquelas
prõximas ãs cidades de Feira Nova, Tabocas e Jardim.

Estas falhas apresentam uma relação de equidistância ra
zoável, sugerindo repetição sistemática.

As falhas de Feira Nova e Tabocas limitam linhas de forma
que sugerem um movimento relativo de blocos destral ante
rior à Reativação.

Segundo a direção desse sistema de falhas ocorrem altos es

truturais escalonados de oeste para leste, como "terraços
estruturais" que vão decaindo como degraus de uma escada.

A nordeste da Falha de Jardim ocorre uma brusca mudança na

configuração morfoestrutural da área, gü€ deixa de se ma

nifestar unicamente como terraços escalonados de oeste pq

ra leste, para assumir também um regime de altos e baixos
alternados, orientados segundo as direções NE, EW, NSeNW.

A

a

configuração morfoestrutural a leste da Falha
ser a seguinte:

de

Jardim passa

Um alto estrutural próximo a Santana do Cariri orientado
segundo a direção N5OV'f .

Um alto estrutural a sul de Caririaçu, orientado segundo a
direção N408.

Um baixo estrutural da região de Juazeiro do Norte com o
rientação N408.
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um alto estrutural a sur de Missão verha com orientação NS.
Um baixo estrutural próximo a Mauriti com orientação EI¡t.

o baixo estrutural de Juazeiro do Norte separa-se dos artos
estruturais de santana do carirí, caríriaçu e Missão velha
por linhas N40E que foram interpretadas como farhas de gravi
dade.
A partir de uma linha de direção N40E que passa pelas cidg
des de Jardim e Abajara,o alto de lr{issão Velha separa-se de
artos e baixos estruturais que assumem a direção Ew. Esta ri
nha foi interpretada como falha de gravidade.
um feixe estrutural (zona de falha) Evl limita o baixo estru
tural de Mauriti do alto estrutural a NE de Milagres, ¿mbos
de orientação EW, sendo interpretado como falha de gravida
de.
As bacias de Cedro e gJm ¡iome estão sobre altos estruturais.
A Bacia de São José do Belmonte ocupa um baixo estrutural sua
ve e de grande amplitude.

ra da Bacia
A

do

partir desses resultados a configuração morfoestrutu
Araripe pode ser dividida em dois segmentos:

I - Da Falha de Jardim para oeste predominam "terraços estrutu
rais" escalonados como uma escada, controlados pela dÍreção
geral NW. Esses "terraços" vão baixando suavemente, um a

llrTtr de oeste para leste.
2 - Da Falha de Jardim para nordeste estes "terraços' são que

brados por uma sucessão de altos e baixos, de oríentação
N408, at6 a linha Jardim-Abajara, quando estes altos e bai
xos passam a ter orientação EW.

Esta configuração lembra a da Bacia Sergipe-Alagoas on
de a direção geral da bacia ê condicionada por um sistema de falhas
N458, onde se situa a Falha de Propriá, e outros sistemas diagonais
(NS, EW) e mesmo perpendiculares (NW) que conferem à bacia uma com

plexa trama estrutural, resultando num mosaico de altos (horsts) rbai
xos (grabens e semi-grabens) e degraus (terraços).

o

o
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É interessante assinalar que as medidas de atitude de
paleocorrentes (for sets) obtidas em arenitos sotopostos à Forma
ção Santana, durante perfil realizad,o no RÍo da Batateira, Ivlunicí
pio de Crato (Cn¡ 

' apresentam na sua totalidade valores em torno
de N45E com rumo NE, testemunhando que a sedimentação destes areni
tos fluviais pode ter obedecido ao controle imposto pelo baixo es
trutural de Juazeiro do Norte, de orientação N40E.

5.3 - MAPAS DE FEIçÕES LINEARES NEGATIVAS

os mapas de feições líneares negativas foram confeccio
nadas com a finalidade de se realizar, sobre eles, a contagem das
feições lineares para a construção das curvas de isofrequência, po
rém alguns aspectos importan*l=, relacionados com a distribuição
destas feições, derrem ser destacaclos devido a clareza com que se mani
festam nas reproduções fotográficas reduzidas destes mapas apresen
tadas na Figura 5.2 (Mapa de Feições Líneares Negativas NW) e Figu
ra 5.3 (lrlapa de FeÍções Lineares Negativas NE) .

As grandes falhas conhecidas e já mapeadas em traba
thos anteriores, portanto presentes no mapa geológico (Anexo 1)rsão
marcadas pelo aumento na densidade das feições lineares negativas
que apresentam a mesma direção que estas falhas, e pelo controle
exercido sobre as feições lineares negativas com direções perpendi
cularesousub-perpeirdiculares a elasrçßte se alinham segundo sua di
reção, de modo que as falhas NE controlam feições lineares NW e vi
ce-versa.

A existência de situações
cais onde não há falhas documentadas,
de fraqueza da crosta onde as zonas de
feições lineares negativas, se instalam

semelhantes a estar €rn 1o

sugere a presença de linhas
juntas, representadas pelas
preferencialmente.

Alguns desses controles, com direções NS, podem even
tualmente estar relacionados com as diferenças de densidade de in
forrnações present.es em faixas contíguas dos mosaicos SLAR que se
justapõem segundo emendas com esta direção, porém outros controles
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com díreções diferentes desta, podem representar importante papel
no contexto tectônico da área.

Na Figura 5.2 destacam-se os extensos alinhamentos
(marcados pelas setas) qrJ cortam toda área segundo a direçãó N408.
O mais notável desses alj-nhamentos situa-se no quadrante ngrdeste
da á,rea de trabalho representando uma continuidade da Falha de
Portalegre que atravessa a Bacia do Rio do peixe, toda a faixa
do Maciço do Rio Piranhas entre as falhas de Malta e patos (em fla
grante discordância com as rochas gnáissico-migmatíticas que apre
sentam foliaçäo EW) e penetra na Bacia do Araripe, sendo possí
vel perceber-se inclusive sua continuidade para sudoeste. I*l

Ainda neste figura nota-se que toda porção leste da
Bacia do Araripe (área com menores densidades de feições lineares
negativas) está contida entre alinhamentos com orientação N408.

A constatação de evidências de movimentos *r.Jai".i"
ao longo de alinhamentos N408, conforme já discutido no cáþÍtufo
referente à geologia da área, comprova que estes alinhamentos, c3
racterizados pelo comportamento das zonas de juntas, estão rela
cionados ã linhas de fraqueza da crosta ao longo das quais se es
tabeleceram nsr¡i¡rentos relativos de blocos. I
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Fig. 5.2 - Mapa d.e Feições Lineare's Negativas N!{.-Obtid.o
9, 10, 11. Esc¡la: 'l:1.400.000.
Transparência: Falhas prJ-ncipais da .Á,rea d.e Trabalho.
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Fig. 5.3 - Mapa de Feições Lineares Negativas NE.
17, 18, 19, 20. Escala: 1:1.400.000.
Transparência: Farhas principais da Área d.e Trabalho.

.obti-d.o a partir dos eneiös 12, 13,-14, 15, 16,
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5.4 - CURVAS DE ISOFREQUENCIA DE FETçÕES LINEARES NEGATIVAS

As curvas de isofrequência representam a distribuição
da densidade te feíções lineares negativas para cada intervalo angu
lar pré-estabelecido. As feições lineares negativas são interpreta
das como rePresentantes, nas imagens fotográficas, de conjuntos de
zonas de juntas do terreno.

Na análise das curvas de isofrequência partiu-se dos
seguintes princípios:

| - A quantidade de zonas de juntas,cu de um conjunto em part!
cular, aumenta próxino a falhas expressivas, o que indica
tanto a associação genética quanto geométrica das falhas com
os conjuntos de zonas de juntas.

Lineamentos antigos condicionam a tendência de juntas forma
das em regiões submetidas a processos de reativação.

Dentro desse raciocínio, o eixo maior das figuras eriB
ticas presentes nas curvas de isofrequênciar Çue representam densi
dades máximas ou "máximostt de zonas de juntas, constituem-se em evi
dências da presença de linhas de fraqueza da crosta neste localr cü
ja orientação é a mesma deste eixo.

O resultado da análise das curvas de isofrequência
apresentado a seguir:

Curvas de Isofrequência para o intervalo anqular N40Et5o

' o distribuição das zonas de juntas de díreção N40n15o,
expressa pelas curvas de isofrequência, é controlada por linhas de
fraqueza determínadas por eixos de máxímos cuja posição geográfica
e orientação podem,ser observadas ¡¿ F,igura 5.4.

As 
""grrìrrt"" informações podem ser extraídas da aná

lise desta fígura:
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Fig' 5'4 - curvas de isofrequência e eixos de máximos para o intervalo angular N40E:5o.
Linha de menor valor = 5.
Linha de maior valor = 125.
Equidistância entre linhas = 5 unidades.
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Os eixos de máximos, bem como o padrão geral de distribui
ção das zonas de juntas N40E+5o, apresentam direções pró
ximas a NS, EW, N458, N45Iiù.

As maiores densidades (linhas de valor > 80 unidades) es
tão localizadas a norte da Bacia do Araripe, em rochas
gnái s s ico-migmatíticas .

As menores densidades (linhas de valcn S L0 unidades) es
tão localizadas preferencialmente em áreas de ocorrência
de rochas sedimentares.

No quadrante sudeste (coordenadas 8oS, 39oW) as zonas de
juntas apresentam controle N45W que condiciona os remanes_

centes paleozóicos de Cedro, São José do Belmonte, Bom No

me e l"lirandiba.

Há eixos de máximos com orientação EV'I ao longo da Bacia
do Araripe onde passam os lineamentos de Patos e Cariris
Velhos sugerindo, inclusive, uma continuidade deste úIti
mo para oeste.

Há um máximo com linhas até L00 unidades, alongado segundo
a direção N408, onde passa a falha de Portalegre.

Na continuidade da falha de Portalegre alinham-se máximos,
com linhas de valor > 60 unidades, em posição coinciden
te com o alinhamento N40E da Figura 5.2.

O máximo que apresenta linhas de maior valor, localizado a

norte da Bacia do Araripe e a oeste do meridiano 3gowrapre
senta eixo maior com direção coincidente com alinha
mento N40E da Figura 5.2.

Há máximos alínhados segundo a dÍreção EW onde passa o ali
nhamentos de falhas a sul de Serra Talhada, Salgueiro e Par
namirim (paralelo gos) .
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curvas de isofrequência para.o intervalo anqular N20¡tt5o

A distribuíção das zonas de juntas com esta orienta
ção, bem como a posição geográfica e orientação dos eixos de máxi
mos podem ser observados na Figura 5.5.

As seguintes informações podem ser extraídas da aná
lise dessa figura:

o padrão gerar de dÍstríbuição e os eixos de máximos obede
cem direções próximas a NS, Eht, N458, N45W.

o As maiores densidades (linhas > Bo unidades) estão locali
zadas no quadrante nordeste da área em rochas gnãissico-mig
matíticas.

o o máximo com linhas de maior valor ( ¿ 100 unidades) está
localizado a nordeste da Bacia do ArarÍpe sobre o alinha
mento N40E mostrado na Figura 5.2.

o As menores densidades estão localizadas preferencialmente
em rochas sedimentares.

r As maiores densidades estão agrupadas num grande máximo
alongado segundo a dÍreção EW a nordeste da Bacia do Arg
riper Do paralelo 7os onde passa o Lineamento de patos¡ €
apresenta evidências de controle N408.

o A sudeste da Bacia do Araripe (coordenadas 7030tsr 3go45rhl)
há acentuado controle N408, gü€ passa a EW na área de in
fluência do Lineamento Cariris Velhos 

Io Há máximos na Bacia do parnaíba no prolongamento do lj-nea
mento de Patos (paralelo ZoS).

Curvas de isofrequência para o intervalo anqular ¡¡OOBtSo.

A Figura 5.6
os eixos de máximos para as
Iar.

apresenta as curvas de
zonas de juntas desse

isofrequência e

intervalo angu

As seguintes informações podem ser extraÍdas da aná
lise destas curvas!
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Fig. 5.5 - Curvas de isofrequência e eixos d.e máximos para o
Linha de menor valor = 5.
Linha de maior valor = 115.
Equid.istância entre linhas = 5 unidad,es.
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Os eixos de máximos, bem como o padrão geral de distribu!
ção das zonas de juntas, obedecem a direções próximas a
NS, El{, N45W e N458.
As maiores densidades (linhas ¿ 80 unidades) ocorrem a

norte da Bacia do Araripe, em rochas gnáÍssico-migmati
ticas.
As linhas de valor > 100 unidades alongam-se segundo a dí
reção N458, com controle N45W (coordenadas 6045'r4Oow) ;
virgam para EW junto ao Lineamento de Patos (coordenadas
7os, 39o30'w) .

As menores densidades (linhass 10 unidades) ocorrem pre
ferencialmente em rochas sedimentares.
A sudeste da Bacia do Araripe há controle N40E que infle
te para Ew onde passa o Lineamento Cariris Velho (coorde
nadas 7o3ot, 3go45t).

Curvas de isofrequência para o intervalo anqular N35d5o

A Figura 5.7 apresenta as curvas de isofrequências
e os eixos de máximos para as zonas de juntas com direção no in
tervalo angular N35w15o.

As seguintes informações podem ser obtídas da aná
lise dessas curvas:

O padrão geral de distribuição, bem como os eixos de mé

ximos, obedece direções próximas a NS, El{, N458, N45W.

As maiores densidades (linhas de valor I 80 unidades)'ocor
rem a nordeste da Bacia do Araripe, em rochas gnáissico
-migmatíticas.
Os máximos com linhas de

localizam-se no paralelo
tos.
No prolongamento da Fa1ha de Portalegre, entre as bacias
do Araripe e Rio do Peixe, há máximo com linhadeTO unida
des exibindo controle N408.

até 90 unidades têm eixos Ew e

7oS, junto ao Lineamento de Pa
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Fig. 5.6 - curvas d.e isofrequência e eixos de máximos para o
Linha de menor valor = 5.
Linha de maior valor = 135.
Equidistância entre lj-nhas = 5 unidades.

3go 3go

intervalo angular N60E:5o.

Escala = 1:1.650.000.
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A sudeste da Bacia do Araripe (coordenadas 7o3O's, 38045'vü)
há controle N40E que inflete para EW junto ao Lineamento
Cariris Velhos.

o Há máximos com linhas de valor at,é 40 unidades dentro da

Bacía do Araripe, comprovando que a direção NW é bem repre
sentada na bacia.

Curvas de isofrequência para o intervalo anqular N55nÊ5o.

A Figura 5.8 apresenta as curvas de isofrequência e

os eixos de máximos para as zonas de juntas do intervalo angular
usswtso.

AS seguintes .informações podem ser extraídas da aná
lise dessa figura3

O padrão geral de distribuicão, bem como os eixos de máx!
mos para as zonas de juntas N55wJ5or obedece <lireções pró
xímas de NS, E!{, N458, N45l{

A maior densidade (único máximo com linhas de 60 até L00

unidades) localÍza-se no quadrant,e nordeste da área, entre
as bacias do Araripe e Rio do PeÍxe, sobre o alinhamento
N40E da Figura 5.2.

o Há curvas de valor até 40 unidadesr nâ área da BaciadoAra
rípe, most,rando a presença da díreção Nû{ na bacia.

Curvas de isofrequência para o intervalo angular N25o#5o.

os eixos de

1o angular

lise dessa

A Figura 5.9
maiimos para as

Nsswtso.

As seguintes
figura:

apresenta as curvas de isofrequêlcia e

zonas de juntas com direção no interva

informações podem ser extraÍdas da aná

o padrão geral de distribuição,
mos obedece dlreções próximas a

bem como os

NS, EW, N458,

eLxos
N45W.

cle maxr-
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Fig- 5-7 - Curvas de isofreguência e eixos de máximos para o intervalo angular ¡t35w1So.
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Linha de menor valor = 5.
Linha de maior valor = 100.
Equidistância entre linhas = 5 unidades.
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Escala = 1:1.650.000.
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Fig. 5.8 - curvas de isofrequência e eixos de máximos para o
Linha de menor valor = 5.
Linha de maior valor = 110.
Equidistãncia entre linhas = 5 unj-dad.es.
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Fig. 5.9 - Curvas de isofrequência e eixos d.e mãximos para o intervalo angular N25E:5o.
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Linha d.e menor valor = 5.
Linha de maior valor = 75.
Equidistância entre linhas = 5 unidades.
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Há somente dois máximos com línhas > 70 unidades, um de

1es a nordeste da Bacia do Araripe, com orientação Ew

junto ao Lineamento de Patos (paralelo Zos) e outro a

sudeste da bacia com orientação N40E (coordenadas 7o45's,
3go15 'w) .

Curvas de isofreguência para o intervalo angular nwtSo.

A Figura 5.L0 apresenta as curvas de isofrequência
e os eixos de máximos para as zonas de juntas com direçao Evítso.
A baixa densidade de zonas de juntas com essa orientação pode es
tar relacionada à maior dificuldade de se extrair feições linea
res negativas devido a visada lateral EW das imagens SLAR.

As seguintes informações podem ser extraídas des

sa figura:

opadrãogeral de distribuição da densidade obedece clara
mente à direção EW com tendência em alguns pontos para
N458, notadamente entre as bacias do Araripe e Rio do

Peixe, a nordeste da área de trabalho, quando coincide
com o alinhamento N40E da Fígura 5.2.
As maiores densidades (linhas > 60 unidades estão locali
zadas no quadrante nordeste da área, entre as bacias do

Araripe e Rio do Peixe, com eixos de máximos de direção
E!,ü.

A maior densidade (linhas de até 85 unidades) está loca
lizada sobre o Lineamento de Patos (paralelo ZoS).
Praticamente todos os máximos têm eixo EI'¡ e estão sobre
os lineamentos de Patos e Pernambuco.

As curvas e máximos localizados a oeste da área, sobre o

paralelo 7oS, sugerem uma continuidade do Lineamento de

Patos.
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Fig. 5-10 - Curvas d.e isofrequência e eixos de mãximos para o intervalo angular ewlso.
Linha de menor valor = 5.
Linha de maior valor = 90. Escala = 1:1.650.000.
Equidistância entre linhas = 5 unidades.
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Curvas de isofrequência para o intervalo anqular NS15o.

As curvas de isofrequência para
no intervalo angular ust5o estão representadas
fornecem as seguintes informações:

as

na

zonas de juntas
Figura 5.1L e

As curvas mostram densidade muito baixa de zonas de juntas
com essa orientação (linha de maior valor = 25 unid.ades).
As maiores densidades (linhas ¿ 20 unidades) aparecem
próximo ao paralelo 8oS, num máxímo a leste da área, sem

orientação preferencial, e outros três máximos a . oeste,
dois com orientação N45E e um com orientação EW.

Estes máximos se colocam sobre o Lineamento pernambuco e
alinhamento de falhas a su1 de Serra Talhada.
o padrão geral de distribuição de densidade obedece às d!
reções El{, N45E, N45W e fracamente NS. ''

'a

As informações extraídas da análise das curvas de
isofrequência podem ser resumidas nos aspectos mais importantes
para este trabalho:

Quatro direções de linhas de fraqueza controlama distri
buição de zonas de juntas na área de trabalho: EW, N458, N45W e

NS. A direção NS deve ser encarada com ressalvas por ser a direção
de linha de vôo nos mosaicos SLAR, produto de onde foram extraí
das as feições lineares negativas, onde algumas faixas mostram um

nível de informação mais detalhado do que outras, o gue poderia ge

rar um falso controle NS nas curvas de isofrequência.

- A disposição dos eixos de máximos para zonas de juntas de
todos intervalos angulares, reunidos na Figura 5.t2, mostra a rea
tivação de linhas de fraqueza antigas de direção EVü, como os fi
neamentos de Patos, Cariris Velhos e Pernambucorde importante atua
ção em eventos tectônicos do Proterozóico (Zona Transversal Nor
destina) e mostram também a existência de linhas de fraquezas rea
tivadas, com direção N45E e N45W, que atravessam toda área e trans
cendem aos limites da zona Transversal Nordestina, não parecendo
guardar relação direta com as falhas sintéticas e antitéticas à

esta zona de falhas direcionais.
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Fig. 5.11 - curvas de isofrequência e eixos de máximos para
Linha de menor valor = 5.
Linha de maior valor = 30.
Equidistância entre 1inhas = 5 unidades.
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- A região a norte da Bacia do Araripe, em particular aque
ra a nordeste, entre as bacias do Araripe e Rio do peixermost,ram
densidades máximas para praticamente todos intervalos angulares,
o que evidencia a intensa reativação de rinhas de fraqueza geran
do zonas de juntas neste 1oca1.

- A área entre as bacias do Araripe e Rio do peixe apresen
ta acentuado controre da direção N45E para os máximos de diver
sos intervalos angulares, o gue mostra a ínfluência de linhas de
fraqueza com essa direção na geração de zonas de juntas durante a
reativação.

A presença de farhamentos, altos e baixos estrutu
rais, arinhamentos de feições lineares negativas, e altas densi
dades de concentração de zonasde jr.urtas, todos com direção entre
N40-458, mostrada pelos diversos produtos deste trabarhor.trurr""t'
sando rochas gnáissico-migmatíticas do Maciço do Río piranhas êp..
tre as bacias do Araripe e Rio do peixe, muitos deres mostrando
conexão com a Falha de portalegre, apontam para a possibÍtidade
de uma ligação entre estas bacias.

Esta possibiridade é suportada incrusive estrat,i
graficamente, e reforçada pela presença de remanescentes sedimen
tares do Cretáceo Inferiore .Jurássico nas ,'bacías,, de Barro e
Lavras da Mangabeirar €IIt posição intermediãria entre aqgelas bg
ciasr eue podem representar vestígios de uma ligação pregressa en
tre elas.

A ruptura da crosta ao longo de línhas de fraqueza
N45E no Maciço do Rio piranhasr €n regÍão do Estado do Rio Gral
de do Norte imediatamente a nordeste da área abrangida por este
trabalho, rePresenta um importante papel no arcabouço estrutural
da Bacia Potiguar.

As farhas de portaregre e Encanto, com orientação
N40-458, chegam até a borda da bacia e apresentam encaixe com o
graben central (euixaba-Carnaubais) desta bacía. As zonas grani
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ticas de Pombal-patu e são Miguel, respectivamente a leste e oes
te da zona compreendida entre estas falhas, correspondem a blo
cos altos do embasament,o alçados por reativação.

A zona entre
estrutural onde a presença
de Triunfo (Bacia do Rio do
sugere para alguns autores
1984) uma continuÍdade para
Potiguar.

as falhas seria, portanto,
de sedimentos cretáceos na
Peixe) e na ,'Bacia[ d.o Rio

(BRITO NEVES, 1983; CORDANI

sudoeste do Graben Central

um baixo
Sub-Bacia

Nazaré
et a1.

da Bacia

É interessante mencionar que o baixo estrutui:ar de
Juazeiro do Norter proposto neste trabalho (Figura 5.r_), é condi
cionado por falhas de gravidade N40E e situa-se exatamente na con
tinuidade da zona entre as falhas de portalegre e Encanto, o que
permitiria estender o raciocÍnio dos autores supracitados até a
Bacia do Araripe, situação em que terÍamos uma ligação entre as
bacias Potiguar, Rio de peixe e Araripe.

A continuidade do graben central da Bacia
guar para sudoeste é sugestiva-, segundo estes autores, de
quema de junção tríplice com centro entre Areia Branca
Macau (RN) r onde os outros dois ramos seriam os sistemas
thas da Plataforma continental com direções praticamente
las ã atual linha de costa dos estad.os do Ceará (N45W) e
de do Norte (EW) .

Os registros sedimentares deste virtual
tado de junção trÍprice compõem uma sequência completa
volvimento de uma bacia tipo rift (Tabela 5.1).

Poti
um es
(nu¡ e

de fa
parale

Rio Gran

Neste esguema a continuidade do graben centrar da
Bacia Potiguar, de direção N458, constituir-se-ia no ramo aborta
do dessa junção trÍplice, e os outros dois ramos propiciariam a
evolução da margem continental atual. Coincidentemente as dire
ções envorvidas neste esquema de junção tríplice são as mesmas
encontradas para os eixos de máximos nas curvas de isofrequência
de feições lineares negativas.

ramo abor
de desen
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TABELA 5.1

cor,u¡¡e gsrnertcRÁrrca oq RAMo ABoRTADo DA
"JUNçÃo Tnlpr,rcg pE AREIA BRANCA_MÀCAU,,

TE¡IPO GEOLOGIcO 8AC IA POTIGUAR EACtA D0
Rl0 D0 PEIXtù'1

EACIA ()E I.AVRAS DA
fi/qNGABE l RArírn

BACIA
ARAR I PE

DO

rtittr
SEQUET{c t^s cn¡ronic¡s

Cretáceo Super lor Fm. Jandaír¡
Fm. Açu

Fm. Alagarnar Fm. txu
Fm. Sentan¡

Sequânc la [rtt
Alb leno-Apt lano Fasc Fln¡l

do Rlft
Sequõnc la
do Golfo xil

C re táceo
lnfcrlor
Prê-Apt leno

Fm. Pcndôncl¡ Fm. Pl ranha¡
Fm. Soutå
Fm. Antenor

N¡w¡ ¡¿^

K¡- ¡
Kns

Fa sc
Rlfr

Scquênc lt
do¡

Lagol
(t

Jura-ss lco Super lor Aug I ta Basa I to3 Fm. Serg I

Fm. Al lança
Está9lo
Pré-Rl fr

Depres são
n t radomo3

r - PETRoERÁS, tgg3,tt - CAHPoS er al., t9Z9rrû - pRt E¡t et sl., lg7g
trrr-cHtcitoNE ct å1., t9g6

r - tsTREt_LA, t972
2 - ASHUS e GUAZELL t. tgBt
3 - 8Rtr0 ilEVES. ¡991.

A área entre as bacias do Araripe e Rio do peÍxe, o!
de se situa a contlnuLdade deste possivel ramo.abortado de junção
trfpJ-lce, é r-lustrada na Figura 5.13r QUê apresenta a reprodução
fotográflca de uma composição colorlda ,,farsa-cor,, dos canais 2, 3e 4 do TMltèNDsAT-s, juntamente com sua interpretação fotogeológf
ca.
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CAPÍTULO 6

CONCLUSÕES

A partir dos resurtados obtidos neste trabarho argumas conclusões podem ser estabelecj_das!

1 - os melhores resultados em termos de interpretação,/compi
lação para mapeamento geológico regional são obtidos
com o uso simultâneo de vários produtos de sensoriamento Remoto de modo gue as desvantagens i'Ai.ria,r;;;-ä;
desprezadas e as vantagens aproveitadas

2 - o ângulo de erevação solar é o critér'o mais importante, depois da cobertura de nuvens, a ser r"rruao 
"i"";;;sideração na escolha das imagens LAND'AT para ,";"r;;Ëtação visual.

3 - o tratamento estatístico de zonas de juntas extraÍdas deimagens fotográfi-cas de baixa resolução espacial apresenta-se como uma valiosa ferramenta auxi_1iar para a caracterlzação das principais linhas de fraqueza de 
";;dada região.

4 - A estrutura da Bacia do Araripe caracteriza_se pe10 mevimento relatÍvo de blocos, principalmente por gravidgde, ao longo de linhas de fraqueza com três direçõesgeraj_s: EW, N45E e N45W.

5 - As linhas de fraqueza EW mais importantes na estrutura
cia bacia são aqueras representadas peros rineamentos depatos e cariris velhos que limitam entre si_ um bl0co rebaixado

6 - As linhas de fraqueza N45vü limitam terraços estruturais
escal0nados de oeste para leste e a Falha de ,Jardimrinstalada sobre uma linha de fraqueza com essa direção, lirnita as sub-bacias Leste e oeste da Bacia do Araripe.
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- As linhas de fraqueza N45É condicionam aLtos e baixos
estruturaÍs na sub-Bacia Leste, onde se destacam obai
xo estrutural do Juazeiro do Norte e o alto estrutu
ral de Missão velha, limitados por falhas de gravlda
de com dÍreção N40E

- A Bacla do Araripe apresenta condições estruturais e
estratigráfi-cas que apontam para sua ligação com a Ba
cia do Rio do peixe ao longo de lÍnha defraçreza N458.

- A ligação ent.re as bacias do Ararlpe e Rio do pelxe,
apontada neste trabalho, encaixa-se na proposta de um
ramo abortado de junção trfplíce com centro entre
AreÍa Branca e Macaur ëro longo de linhas de fraqueza
N45E

1 o - o ramo abortado a" iunção tríplj-ce proposto apresenta
sequência estratigráfíca completa de desenvolvimento
de um "r1ft".

11 - os remanescentes paleozóicos da área de trabalho en
contram-se dispostos segundo a linha de fraqueza N4qw
onde se instala a Falha de Jardim.

12 - o Lineamento de patos apresenta contj-nuidade sob a Ba
cia do Parnaíba.

1 3 Há um lfneamento destral
ção EI¡I passando a sul de
ra Talhada.

de grande extensão com dire
Parnamirim, Salguelro e Ser

14 - A zona Transversal Nordestlna, dent,ro da área deste
trabalho, pode ser divÍdida em três compartimentos d¿
ferentes com respeito ao ânguro de inserção das fg
rhas antitéticas NE. o primeiro compartimento é 1ím!
tado peros lineamentos de patos e carlrls velhos ¡ o
segundo encontra-se entre o Lineamento cariris velhos
e aquele que passa a sul das cidades de parnamirim, sq!
gueiro e serra Talhadar ê o terceiro entre este linea
mento e o Lineamento pernambuco.
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